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॥ धीः ॥ 

श्रीविर्वनाथ-पंचाननमहाचार्य-प्रणीता ` 
याभा 

सिढधान्तसुक्तावली । /४ 
2 । 1 

पण्डित छज्जुरामशाश्चि-विधासागर- 
प्रणीतया मूरुचन्दिकाख्यविवृत्यानुगतां । 

--न येन्न 

कास्थ न्यायोपाध्याय षं० दुरिहिराजद्ाख्िणा | 

निध्याय संशोधिता । 

ता च 

४, 

काश्यां 

विवतिकारेण-विद्ाविलासनाग्नि-मुदरणालये- 
मुद्राप्य-प्रकाशिता। 

^~ व्छ-->-# - 

सम्वत् १९८१ सन १९२५4 

स्थन + 

भूल्यं १॥)) पदनरुष्यकङ्कयम् । 

प्रथमसंस्करणे सदक्चम् । 

1 | दुनभुंद्णायधिकारो विषृतिकतुंराथसतः ॥ | 



प्राधिस्थानम्- 

जयङृष्णदास-हिास गप्तः 
चौखम्बा संस्करृतसीरीजभाफिस, 
९ ( चौखम्बा पुस्तकालय ) 

£ विदधाविलासपरष्, गोपालमंदिर ठन, 
@ 
¢ बनारस सिटी । 
। क 

१ ̀  अ 1 

मातीरल-वनारसीदास, 
पजाष संस्करतपुस्तक्नालय, 

लाहौर । 



०1 
~~ -ज> 

भूमिका । २॥। 

456 

अयि महाभागाः 1 

न्यायो वेशेषिकं चेति दये दरने समन स्तः । तत्र न्यायो गोत- 
मेन वेशोषिक च कणादेन निरमायि । मणेः प्रमेयपरक्षणं न्यायः। 

विशेष पदाथमदमाधिरूत्य कृतो व्रन्थो वैशोषिकम्। उभयोरपि दशेन- 

योः पदाथतच्वज्ञानान्निःश्रेयसपयन्त परमात्मचिन्तादेद्यम् । इदमेव 

दरशनद्धयमाश्चिदय गङ्केल्लोपाध्ययिन नव्यपरिष्कारपरिष्छृतः तस्व. 

चिन्तामणिच्रन्थः संजग्रन्थे । तस्यापि कारिन्यमालोकय तहता. 

मेव शोखीमवलस्ब्य तविदहवनाथपञ्चाननेन पर्वोक्तदर्शनद्वयसस्िपतसा- 

रभूताथोवषोधिका सिद्धान्तमुक्तावलीयमुह्छासिता। या सवैष्ेव 

भूमण्डले कोमुदोव दिवानिदा पठ्यते पाठ्यते च । अस्य मुक्तावली. 
ग्रन्थस्योपरि पकेव दिनिकरभट्प्रकाशिता प्रकाशास्या व्याख्या 

वर्तेते स्म। साच मघवा मुल विडोजा रके'तिषन्मुलतोऽपि कटि. 
नेत्यवघा्यं मयेयं मूखचन्दरिका नाम्नी विडतिः केवरं मूरुथेजि- 
कासूनामुपयागय निर्मिता । यदत्र कचित्कचिन्मया भरकाशो. 
प्यालोचितस्तन्तु स्वमतपरकटनयेव न पाण्डित्यगर्वात । द्वित्रिव- 
चतो निर्मितापि सतीयं -बिच्ुतिः. ददुषां दृष्टिपथे कथमानीयेति 

विचारे लनेमञ्नस्य मे महेन्द्रगढवास्तव्यपन्देवीसहायपुरोदहितेन 

स्वपुत्रस्य मस्पियशिष्यस्य चायुष्मतः चन्द्रदत्तशमेणः कथनादस्या 
सुद्रापणे यत्साहाययमकारि तदविस्मतेत्यमेव । वेरस्मच्छिष्येमेदे- 
नद्रगदवास्तव्य-मिश्ररामनारायणमुरलीधरशमेश्रश्तिभिः कतिपय- 

छातः लेखनक्मणि साहाय्यमकारि तदथमाश्षावादाहास्ते । अथ 



( २ ) 

ख षट् दाखप्रन्थक्तेसमयादहिनिणायक पकोऽस्योपि त्रन्थो म्या 
नि्मायादो धृतः । युक्तायुक्तत्वमस्य प्रविक्ञा एव निर्णेस्यन्ति । प्रन्थ- 
इयमध्ये प्रमादवह्ाद्या अशुद्धयः सजातास्ताः दितीयावृत्तावपने- 

व्यन्त संप्रति स्वयं संशोध्य पठनप।ठनयाः समादतव्येयं विबरृति- 
रिति विर्मरक्लिदमपि स्वपद्यद्येन प्रकटयामि- 

कोचित्सांप्रतिका जाताः रीकाकर्तार दंशृदाः । 

साक्षात्किञ्जिदिषपयत्य स्वकृतो पृ्वटीकिकाः ॥ 

रक्षन्ति ज्ञायते केन स्वपाण्डित्यानुच्त्तये । 

परकीर्तिहर काय तदत्र न छृतं मया॥ 

प्रिसिपल-- 

राधाडृष्णसस्कृत-विदयार्य, 

महेन्द्रगद । 

विददनुचरः -- 

छञ्जुरामरास्री । 



भ्रीगणेश्चायनमः । 

पण्डितछज्जुरामशािप्रणीते 
ग्रन्थकवृपारचय 

न्यायवेशेषिकम्रन्थकर्तृपरिचयः । 

सष्टिरिथतिप्रखयज्ृत् रजःसत्वतमोगुणैः। 
सचिदानन्दमधुना ब्रह्म यत्तत नमः ॥ १ ॥ 
सारस्वतं नभस्तुर्वे धाम तामरसेक्षणम् । 
करामलर्कवदिश्वं परयन्ति कवयो यतः ॥ २ ॥ 
महर्षिर्गोतमो दह्यासीन्न्यौयशाखप्रवतेकः । 
यो न्य।यदश्चनं कृत्वा उदधार जगसरभुः ॥ ३ ॥ 
ततो महर्षिवर्योऽमूत् कणाद इति विश्रुतः । 
प्रणिनाय जगद् मू्यै शाखं वैश पिकं महत् ॥ ४ ॥ 

१ अयं त्रेताकालीनः भ्रजापतेरङ्गिरखः प्रपोश्रो दीधतमसः पुत्रो 
हिमारखयजन्मा, भहस्यापतिः। 

२ इ्यमान्विक्षिकी विद्याप्युख्यते। 
३ अत्र पञ्ाध्यायाः प्रत्यध्यायमाहिकदयम्। सवसुत्राणि ५३१। 
४ अतरैतिष्ाम्-तपस्यते कणादमुनये स्वयमीदषर उलुकरुूपधरः 

प्रत्यक्षीभूय शासखमुपदिदे्ा तेन तद शरनम् "ओख्क्यद दानम्" ह्यपि 
कथ्यते । अयं च कद्यपगोन्रजः मिथिलादेशवासी । 

५ अत्र दक्ाध्यायाः प्रत्यध्यायं दे आहिके सवसृत्राणि ३६६। 



२ ग्रन्थकतेपरिचये 

न्यायदरनभाप्यं तु यथा बरा्स्यायनोऽकयेत् । 
तथा वैशस्तपादन भाष्यं वैशेषिक्रे कृतम् ॥ ५ ॥ 
उद्योतकर आचार्यो निममे ्य।यवार्तिकम् । 

न्यायवार्तिकताप्पर्यं मिश्रवाचस्पतिस्तथा ॥ ६ ॥ 
न्यायाचायिवादित्यमिश्रो मन्थमरीरचत् । 
वहूपकारकं सप्तपदार्थासक्ञकरं ततः ।| ७ ॥ 

अचार्योदयनश्चक्रे तं न्यायकुसुमाञ्चलिम् । 
ताल्पयपरिदुद्धं च भन्थं च किरणावटीम् ॥ ८ ॥ 
पररास्तपादभाप्यस्य कन्दी श्रीधरोऽ्करृत । 

६ पकषिखः चाणक्य इत्यादिनामा । अन्राद्यातकरवाचस्पत्यो- 
रुक्तिः प्रमाणम् । अय चन्दगुप्तसमकालखीनः। 

७ अन्येव प्रह्ठस्तदवः प्ररास्तनचरण इति नामान्तरम् । गोतम- 
वात्स्यायनयारिव कणाद प्रशस्तपादयारपि परमवषित्वम्। 

८इदं च वद्धाचायादिडःनागमतखण्डनाथेमुद्योनकरणव्यरचि। 
९. सवतन््रस्वतन्त्रधिषणोऽयम् । खण्डनोद्धारकृद् वाचस्पति. 

रस्माद्धिश्ना नचीनश्च। 
१० केचिदस्ैव व्योमशिवाचायं इति नामाहुः। व्योमह्िवा- 

चार्येण त प्रशस्दभाष्यरीका व्यामवती कृतेति विचायम् । 
११ अयं मिथिलामण्डट गाड्मण्डटठेवा विक्रमीय१०४८वपषात्पूर्व 

वभूव । सप्तशतीकारगावद्धनाचायद्चिष्यः। जनानां नास्तकानां 
मूुलाच्छेदोऽनेनेव छृत इति जन्न्थाकनाद्व लीयते । तथाचाह 
दिहीस्थमदोमरापाध्याय्हरिनारावणशास्र-- 

उत्पास्य सत्वरमनीद्वरवाद मूकं याऽस्थापयत्छुचढमीभ्वरसिद्धिपक्चम् 
भास्वानिवस्वकिरणवलिराजमानो वद्यो विद्मुद्यनःकिमु नो दयान्धि 

१२ न्यायवार्तिकतात्पयरीका ! 
१३ यधिकदशात्तरनवशात(९१३)शाकाय्द् न्यायकन्दटीरचिता। 

दति स स्वयमाह । अथात् १०७८ विक्रमाब्द्ः कन्दी नि्माणकालः। 
१४ अयमपि गोड्मण्डटर बभूव । 



प्रथमविलासः । < 

न्यायलीखावतीग्रन्थमाचारयो र्बह्भस्तथा ॥ ९ ॥ 
उपाध्यायस्तु शङ्को न्यायम्रन्थरिरोमणिम् । 

तत््वाचिन्तामणिं चक्रे परिप्कारपरिष्कृतम् ॥ १० ॥ 

वधभानस्त तदत्र तकंककंशभारती- 
न्यायलीलखावतीमन्थप्रकाशमकरोन्मुदा ॥ ११ ॥ 
तत्वचिन्तामणेर््याख्यां बीसुदेवमदासुधीः । 
तथा पक्षधरो मिश्र आलोकमद् सुतं उ्यधान् ॥ १२ ॥ 
दीधितिं निर्मम विद्धान् रधुनाथरिरोमणिः | 

माधुरीं मथुरानाथो अन्थानन्यास्तथादुमुतान ॥ १३ ॥ 
मधुरानथशिष्यो यो रथुदेवः स दीधिः । 
व्याख्यानं कृतवांश्वान्यां टीकां तच्वनिरूपणे ॥ १४ ॥ 
-----~ --~~~-~-------- --- ~ ~~~ -- ~~~ = ~ ~~~ ----- ~~ ~~~ 

१५ अयं महाविद्वान् मेथिः न्यायलटावतीं शाके दशम- 
शतके रचयामासाति प्रासरद्धिः। 

१६ अय शके ११०० पकाद्शङातके वङ्गदेशे वभूव । नव्यप- 
रिष्काराविष्कतुरस्य प्रन्थविपय इदं पद्यमक्षरशः सत्यम् 

सवः शासख्रमधीते कुरुत कुतुकालिवंधमप्यत। 
अस्यतु किमपि रहस्य काचद्वन्ञातुमीश्ते सुधियः॥ 
१७ गणरत्नमहोदधिकारम्तु ज्ञेन अस्माद्धिन्न पव । 
१८ सावमोममद्धचार्योपाधिकः। 
१९ अस्येव नाम जयदेव इत्यपि प्रसन्नराघवनारकचन्द्रालोकक- 

तुजयदेवादभिच्रश्च, अस्य प्र्सा-'पक्षघरप्रतिपश्चीह क्भूता न 
इश्यतेः । अय हरिपिश्रद्िप्यः। 

२० अयं वासुदवसावंमोमरिष्यः । नवद्वीपम्रामे ( नयाश्चान्ति- 
पुरे ) जातः । 

२९ अय रघुनाथशिरोमणेः शिष्या चज्गदेश्षीयश्च\ आत्पतत्व- 
विचेकादिरीकाकता । 

२२ भयमपि वङ्देश्चीयः। 



४ ्रन्थकेपरिचये 

कणादजृतसत्राणामुपस्कारं स शङ्करः । 
कृणभक्षरहस्याख्यं ग्रन्थ चक्रे तथाद्भुतम् ॥ १५ ॥ 
आसम॑तस्वविवेकाख्यं ग्रन्थमुदयनस्य च | 
व्याख्यया कल्पकतया स एवाङंचकार वै ॥ १६ ॥ 
पदार्थदीपिकां कोण्डमट्रश्करे प्रयतः । 
रब्दाथमंजरीं श्रीमान् भवानन्दश्च पण्डितः॥ ९७ ॥ 
तकोमृतं भाष्यसूक्ति जंगदीश्चोऽतिविश्चतः। 
जागदीश्चीं व्यधत्ताथो शब्द शक्तप्रकाशिकाम् ॥ १८ ॥ 

मटाचायेचक्रवतीं गेदाधरमहाशयः । 
गादाषरीं शक्तेवादं स्युत्पात्तिवादमेव च ॥ १९ ॥ 

२२ अयं रघुदवरिष्यो भवदेवात्मजो भेरवी चन्द्रकलादिकतु- 
भरैरवपिश्चस्य खष्ोदर पतर प्रतिभति। भयं रीखावतीकण्ठामर 
णादीनन्यानपि बहून् ब्रन्थान् चकार । बार्य पव दैवीप्रतिभासतपक्लः 
केनचिष्ठाजमहापंडितेन शाखायं कतुमुधतो रज्ञा निषिद्धश्च राजानं 
भ्रव्येवमाद- 1 

राजन् यद्यपिषषालोऽह न मे बालासरस्वती। 

प्रत्त तु षोडशे वषे वणेयामि जगन्रपम् ॥ 
केचिस्थय दलाकः पृवोक्तपक्चधरमिश्रेणेवजति राजानं प्रति 

छत्वोक्त इति वनदूतिन । चरम पव पक्षा ज्यायांश्च प्रतिभाति । अधिक 
वि्ाषगवेषणपेश्चम्। 

२४ बो खाधिकारापरपर्यायम् । 
२५ भयं म० म० मवानद्शिष्यः सुप्रसिखो विवान् तकल. 

ङ्ारोपाधिकः। 
२६ अय रल्लकोशशृतो हरिरामतकारंकारमह्ाचार्यस्य शिष्यः 

तकेसान्राज्यधुरंधरः सुध्रसिद एक पतत्पश्सायामाह म० मण दरि. 
जायायण # शासश्नीा- 

यो गोतमीयं भुवि षोड्शात्मकं वादैः चतुग्षठिपितैश्च तरुणम् । 
खकार तं ताककयक्रवा^नं गदाधर गण्यगुणं न वेचि कः ॥ 



प्रथमविखासः। ५ 

संगतिं दपितेव्यांख्यां रक्षसंख्यासिकां तथा । 
निर्माय स्थापयामास यश्च! परममास्मनः ॥ २० ॥ 
आचार्योदयनस्यस्ति यो मन्थः किरणावडी । 

तस्या भंगीरथश्के प्रकारस्य प्रकाशिकाम् ॥ २१ ॥ 
मकरन्दं प्रकाशस्य रोषेदत्तो महाबुधः। 
परभां शशधरः चक्रे बादिराजो विडम्बनम् ॥ २२ ॥ 
केशं वस्तकेमाष्याख्यं प्रन्थरलमचीकरत् । 
तथा रतरकिकरक्षास्यं वैरेदराजमहाकृती ॥ २३ ॥ 
पद्मनाभो यशो लेमे चिन्तीमाणिपरीक्षया । 
सिद्धीन्तमेजरीं कृतवा जानकीनाथपंडितः ॥ २४ ॥ 
जानकीनाथपुत्रेण रापमद्रण सूरिणा । 
विदुषामुपकररन्यायरहस्यं निरमीयत ॥ २५ ॥ 
न्यायपंचाननः श्रीमान् विर्वनाथमदोदयः । 

२७ पक्चधरमिश्र्निष्यः। 
२८ कुसुमां जचिन्याय टी रु'वत्योः। 
२९ भ।क्त॒नामा-पक्षधरमिश्चषिष्यः। 
३० सलि द्धान्तदीपप्रभाम् । 
३९ अयं महानैयायिकः यत पन वङ्कटाध्वर्यपि महानेयायिकेखु 

विश्वगुणादक्छचम्प्वां स्मरति स्म) 
३२ महाविद्याचविडम्बनम् । 
३३ अयमवालकारश्चेखरादिसलपग्रन्थकती । 
२४ श्टोकबद्धम्। 

३५ खघुकोमुदीकता, भङ्कोजिदीश्चितदिष्य पव प्रतिभाति । 
३६ तस्वाचिन्तामणिव्याख्यया । 
३.७ न्यायसि द्धान्तम्जरीम् । 
३८ विद्यानिषासभद्धाचायैतनूजो वह्ने शीयश्चायं स्वसमयं स्षछृ- 

तन्ययसूत्रषुत्तार्वान्तमपचय- 

ए 



६ ग्रन्थकतेपरिचये 

¢ 

मुक्तौ वरीमथो न्यायसूत्रवृर्ति विनिममे ॥ २६ ॥ 
© ५ न 9 र् कं = _ & 

भवप्रकारिकां रुद्रा मास्करस्तककाम॒दम् | 

प्राणिनाय प्रयज्ञेन जयन्तो न्यायमरजरीम् ॥ २७ ॥ 
$ [3 (+ $ 

करनन॑महो रचितवान् तकंसेमरहयुत्तमम् । 
सयुसत्तिवादविवृतिं कृष्णम्भटरो ऽथ पंडितः ॥ २८ ॥ 
न्यायसिद्धाजनं चके बँंकटनाथदेशिकः । 
उपाध्यायो गिरिधरः सविभक्त्यथेनिर्णयम् ॥ २९ ॥ 
सुक्तावस्याः दिनकरः प्रकाशं तत्तरङ्गणम् । 

~ ध च 

रामरद्रो न्यायसारं भाससवेज्ञ आतनात् ॥ ३० ॥ 
५ = प् + ¢ ५ ^ क्ष्णः चन्द्रोदयं चक्रे गोर्धद्धेनश्च बाधनीम् । 

रसबाणातिथौ राकन्द्रकाटे बहुले कामतिगौ श्युचौ सिताहे । 
अकरोन्मुनिसुजच्त्तिमेतां ननु च्रन्दातरिपिने स विद्उनाथः॥ 

इव्यज् १५५६ शाकाबव्द् भ्रदश्ेयामास्र । 

३९ इय न्यायवशोषकदङहानयाः संक्चिप्तसारभूनाथाववोधिका 
मुक्तावली न्यायग्रन्येषु मुघाभिपिक्तेवास्ति-भवति चात्र मामक पयम- 

न्यायग्रन्थसहस्रामां सर्वषां न्यायशाख्णाम् । 
तात्पर्य यत्र साऽर्थोऽत्र विश्वनाथन भषतः" 

विश्वनाथेन प्रथममियं निमिता त न्यायसुजचत्तिरि 
त्यप्युमयोवेशनान्निष्यूढम् । 

७० शगुणप्रकाशान्रतउ्याख्याम् । 
५१ अयं विद्नाथसहोदरः प्रतिभाति । ४२ छोगाक्षिभास्करः। 
४३ अयं कणांरकदेश्ीयः तेलङ्गदेशीयो वा भावेतुमहेति । क~ 

श्यामधीत्य महाविद्धान् बभूव । व्याकररणमिताक्षराकारोऽप्ययमरव भ्र. 
तिभ्राति । अस्य प्रक्ंसा श्रूयते-'कारीगमनमात्रेण नान्नं भ्रायते 
द्विजः" ॥ अनेन स्वरृततकसंश्रदद्ी पिकापि निरमायि । 

४४ श्रीकृष्णधूजरिदीक्षितः ४५ अयं तकंसग्रहस्य रीका, 
७६ सप्श्ातीकाराद्भकरो नवीनश्च। 
७७ इय त्ययबोाधनी तकसमग्रहस्य टाका । 



प्रथमविरास्ः । ७ 

जयनारायणो धिं चन्द्रकान्तः स्वमाकरम् ॥ ३१ ॥ 

हरिनौथः चक्तिवादे टीकां छात्रोपयोगिनीम् । 

विवरतिं कुमांजल्याः कामाक्षानाथपण्डितः ॥२२॥ 

रवृत्तमो माप्यचन्द्रं न्यायभाष्ये ग्यरीरचत् । 

गगानांप्त खद्योतं विद्रलनमनोहरम् ॥३३॥ 

राजश््रो रामरुद्रीपूर्तिम्यास्यां ग्यधान्मुदा । 

दृण्डिरौजो विवरणं भाप्योपस्कारयोस्तथा ॥९४॥ 
मुक्तिवदे चन्द्रिकां तु विरलां तकंसंग्रहे ॥ 
त्वसुधाकहरिका हश्दत्तेन निर्मिता । 
मुक्तावल्या मया छञ्जुरामरेण मूलचन्दरिका ॥ ३५ ॥ 

इति ग्रन्थकःतृपरिचये प्रथमो विलासः । 

न~ „ ~~~ ~~~ -+ ~ --~ --- ~ ~ - ~~~ ~~ ~~ 

४८ वेशविकसूषघरत्तम् । ४९ वेश षिकसूत्रभाष्यम् | 
५० अयं गालोकनाथनाम्ना प्रसिद्धस्य वगदेशीयावदुषः पुत्रः । 
५१ नवद्धीपरस्छृतकारेजस्थर्पडतो वनेमानोऽद्भुनप्रतिमाक्ञा- 

टी नेयायिकः। 
५२ त्रेथिलः कश्चिदयं नेयायिकसुधीः भाष्यचन्द्राख्यां व्याख्यां 

तृतीयाध्य(यदितीयाहविकस्थ १७ सुत्रपयन्तां विधायास्त गत इति 

गौ खबासस्छतपुस्तकमालध्रकाश्ितन्यायङशेने दरष्टव्यम् । 
५३ वतमान म० मन गगानाथकङ्चामदादयेन निर्मित पष खदयोतो- 

वि काहयामेष भाष्यचन्द्रेण सह मुद्धितस्नत्पुनिकरः। 
५४ अयं श्रीमता वतमान म० मण लक्ष्मणश्चाखिणां तनूजे! न्या- 

याचायः । शाब्दखण्डमारभ्यानन भूरिश्चरमण रामरुश्ाः पूतिः कृता । 
शद् पुस्तक कारीसस्छतसीरिजमादलायां मुद्रितम् । 

५५ अयं च तक्तीथों पाधिसमलङ्ुतानां बदुकनाथदाद्जिणामा- 
त्मजो ्यायोपाध्यायः । छडक्राणामुपयोगीदमपि व्याख्यानं कदां 

मुद्धिनम्। ५६ न्यायदहोनस्य संक्षिप्ता श्लोकल्याख्या । 
५७ सप्रति बतेमानेनाखतसरःस्थेन । 
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व्याकरणग्रन्थकतेपरिचयः । 
॥ ~) क ------ 

इन्द्ररचन्द्रः काशकृर्लापिरारिश्ाकटायनाः । 
(~ न ५ + 

पाणन्यमरजनन्द्रा जयन्त्वष्टादशाब्द्क्राः ॥ 
८ ^~ [ १ ¢^ ~ 

चतुदशमितान्यव सूत्राण्याभ्रित्य पाणिनिः । 
ॐ €^ 

भगवान् रचयामास सूत्रव्याकरणन्तु यत् ॥ १॥| 
(र * त क ^ + 

तस्यैव न्यूनतां हतुं विशिष्टं वक्तुमप्यथ । 
ह र [कद् [१ (~^ (कस ^ 

कात्यायनो युनिः स्वानि वातिकानि प्रणीतवान् ॥२॥ 
+ 26 (~€ 

संजग्राह ततो व्यांडिर्विद्रान् संभ्रहयत्तमम् । 
लक्षसंख्यात्मकं सूत्रव्याख्यानं विदुषां सदे ॥ ३ ॥ 

१ गन्धारदक्ासन्न--कशाखातुरकत्रामवास्तव्यो दक्षीपुत्रो 
मसिः पाणिनिः कडेश्चतुथ्या शा ताद्ब्यां सभवात स्म। अये तपस्ता- 
वितान्महेदवराद् वरं रुब्ध्वा नच व्याकरणमरीरचत् । ततो जांष- 
वतीविज्यं च काव्यम् । तत्रैष राजकहाखरदटाकः- 

स्वरिति पाणिनय तस्मे यस्य रुद्रप्रसादतः, 
आदौ व्याकरणं काव्यमनु जांववतीजयम्॥ 

सुभाषितावस्यादावस्थ क्राव्यस्यानके इखोका उद्ाहनाः सन्ति। 
"सिंहो व्याकरणस्य कतुरहरत्प्राणान् प्रियान् पाणिनेः इत्यादिपरच- 
तन्नश्छोकतो क्षायते पाणिनिमेन १२तिथौ कश्चिरिलहो जघानेति । 

२ अयं घरसुचिनाल्लापि ख्याप्यत । कोद्ाम्बानगरवासिसोमदे- 
वसुता वसुदत्तागभंश्च । वाररुच काव्यामात' महाभाष्यकारले- 
खेन क्ञायते यदनेन कचित्काव्यमपि गनरमायत अयमपि १३ 
लसिथो देहं तत्याज । अतपव कारणाञत्रयाद्दयां व्याकरणं न पठ्यते 
पाठ्यते च । पतदुपल्ञ प्राकृतं व्याकरणमपि चिराय प्रचरत्तम्। 

३ अयं वेतसपुरनिवासिकरम्भशमतनूजः। 
छ पतत्सत्तायां-"सग्रह ताषत्कायेप्रतिद्धन्द्रिभावान्मन्यामहे नित्य 

पयायवाचिना प्रहणमिति' पस्परादिक माष्यकागाक्तः । वाक्यपदी- 
यद्वितीयकाण्डस्थमवृदारपुण्यराजप्रथ्रत्य्क्तश्च प्रमाणम्। 



द्वितीयो विलासः । ९ 

अप्रचारतमोममसूत्रवार्तिकयोः कृते | 
महाभाष्येन्दुमातन भगवान् श्रीपतञ्जलिः ॥ »* ॥ 

ततो भतहरि: छकरन्यायव्याकृतिमिभितम् । 
वेक्यपदीयनामानमपूवं मन्थमातनोत् ॥ ५ ॥ 
प्ररीपाख्यं ततो मन्थं भाष्यव्याख्यानमद्भुतम् । 
प्रणिनाय महाविद्वान् केय्यो जय्यटास्जः ॥ ६ ॥ 
वामनेन तथा श्रीमनूजयादि व्येन धीमता । 
सूत्राथोदिप्रका्चाय कारिका नु प्रकारिता ॥ ७.॥ 

तस्या अप्यातिकाठिन्यमारोक्य सुधियां कृते | 

पकरियाकामुदां रामचन्द्रण निरमीयत ॥ ८ ॥ 

५अय गोनददे जीयः गोणिक्रापुत्रश्च कटेः सत्तविहयां ठाताब्द्याम- 
भूत् । सत्ताकालः चन्द्रगुत्ततः पूर्रमेवापतनि । कस्यचिदष्य ददतोऽ 
ञ्जटौ पतित इनि पनज्ञलिरिव्यन्वथ नाम । 

६ बहुत्र हरिरित्येव नाम स्मयेते । खाधवदष्ट्या तदुक्तं वस्तुतो 
भतृहरिरिव्येव नामेति बहवः अय महावेयाकरणः स्वविषधे 
स्वयमहस्म- 

अहं च माष्यकारश्च क्रुशाप्रियधियावुभो । 
नेव शाब्दावुधः पारं किमन्ये जडबुद्धयः ॥ 
अहो भाष्यमहोभाष्यमरो वयमहा वयम् । 
मामष्ष्ट्वा गतः स्वगेमक्तार्थः पतजलिः ॥ 

७ अस्य हेखाराजपुंजराजा व्याख्यातारः । 
८ श्रीमान् कययर उव्वरो ह्यवरजो यच्छा्रतामागतो, 

भाष्याश्धिं निगम यथाक्रममनुव्यासख्वाय सिद्धि गतः॥ 
इति भामसनदीक्षताक्तन्ञायत यन्मम्मटस्येव फय्यरडब्वरो 

श्ानरो मम्मटसमय पव तयोः समयः। त चाम्र दशयिष्यामः 
कैयटाबेषये भवनि मामक पद्म्- 

नमस्तस्मे केय्यटाय णंडितेन्द्राय कुमेहे । 
यस्योत्तमप्रदौपेन दिदीपे भाष्यमदिरम् ॥ 

९ काव्यालकारसुत्रकतृता भिन्नाय प्रतिभाति, 
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रणो दुषेटां इत्तिसुणादिसूत्र्ज्ञ्व छः । 
दरद त्तसुधीश्चक्रे रुचिरां पदमंजरीम् ॥ ९ ॥ 
महामहोपाध्यायश्रीभ्रट्ोजिदीक्षित ¦ सुधीः 1 

सिद्धान्तकौमुदी शब्दकोस्तुमं भूरियन्नतः ॥ १० ॥ 
सिद्धान्तकौमुदीग्याख्यां तथा प्रौढमनोरमाम् । 
निमय स्थापयामास यश्चः परममात्मनः ॥ ११ ॥ 
कौमुदीमतिसंक्षिप्य बारानासुपकारिणी । 

चक्रे धशदराजेन घुसिद्धान्तकौय॒दी ॥ १२ ॥ 
सिद्धान्तकोौदीव्याख्यां सनिन्द्राख्यसरस्वती । 

मूराथेस्यावबोधाय निमेमे तत्वबोधिनीम् ॥ १२ ॥ 
राठ्दरलं महाविद्रान्- ईरिदीक्षित॒पण्डितः । 
कोणभद्ो बृहद्धैयाकरणभूषणं व्यधात् ॥ १४॥ 
भागिशोऽक्ृत मंजूषां परिभाषेन्दुशेखरम् । 

१० सरणदेवः। ११ उञ्ज्वख्दत्तः। 
१२ अयं सुप्रसिद्ध पव कोमुदाम् | 
१३ कंसवधनारकादिकतृशेषश्रीरृष्णरिष्योऽ्यं महाविद्वान् 

सारस्वतव्राह्यणः पण्डितराजजगन्नाथात्किञ्िदेवोध्वतनश्च । कौ. 

ण्डभट् पनमेव प्रसश्स- 
वाग्देवी यस्य जिह्वाग्र नरीनर्ति सदा मुदा । 
भञ्चजिदीक्चितमहं पितृव्यं नौमि सिद्धय ॥ 

१४ ताफिंकरक्षाकतुरभिन्नः प्रत्िभानि । 
१५ जगक्नाथपितृपेरुमदगुरुरप्ययमेव प्रतिभाति समसामयि- 

कत्वात् । _ १६ भट्जिदीक्षितपुत्रा नागेश्लभट्गुरुश्च । 
१७ रङ्गाजिभदपुत्रः। 

१८ हरिदीक्षितशिष्योऽ्य नागेक्षमट्ः स्वरिष्यश्चूङ्धवर ( सि- 
धोर ) पुराधीशरामसिहनामकनृपाट्न्धजीवनो बहुप्रन्थप्रणेता प 
ण्डितराजजगन्नाथाहूतीयः पुरुषश्च खिस्ताब्दीया्टादशकश्ातकथ्र- 
थमतुरोयाशि बभूव । 



द्वितीयो षिखासः। १९१ 

भाष्यप्रदीप उद्योतं रुधुशब्देन्दुरेखरम् ॥ १५ ॥ 
श् „० न, (, „भ 1 न. 
भरवां भरवां चक्र शब्द्रले चं शेखरे । 

चन्द्रकराभिधां रकां रघुशब्देन्दुशेखरे ॥ १६ ॥ 
ण्न, ॥ के 

गदाटीका वेद्यनाथपायगुण्डोपनामकेः। 
श्रीबाछशाक्लिशिष्येण भूतिः तात्यास्यरालिणा ॥१७॥ 

पट्गासिशिवङ्कुमारमिश्चरिप्येण निर्मिता । 
विजया जंयद्वेन परिभौपन्दुरेखरे ॥ १८ ॥ 
२ 8 क [शि 

वधमानो महाविद्वान् गणरलमदहोदधिम् । 
2२२ ५ र 2 (< 

अन्नमहृस्तथा चक्रे व्याकरणमिताक्षराम् ॥ १९ ॥ 
ग ५. 

वोप्वषुधीरोग्धवोधं व्याकरणान्तरम् । 
२५ ^~ ६ थ 

अनुभूतिस्वरूपायेः सारस्वतमथाकरोत् ॥ २० ॥ 
सिद्धान्तचन्दिका रमाश्रमधीरेण निर्मिता । 
रघुभाप्यं करोति स्म रघुनाथामिधः सुधीः ५॥२१॥ 

१९ सम्प्रात वतंमानेन महामह्ापाध्यायन। 
२० अस्यार्पार अन्या अप्येकादृदा रीका: सान्ति। 

२१ अयं जेनः पकाद्दहाह्नतआदक्नक्राटीनश्च । 
२२ तकसग्रहादिकना। 

२३ अय भिषग्रलकशावरमेतनूनो बिद्रदनङहामिश्चरशिष्या वोप. 
देवः दक्षिणदेरान्तगत-देवागरि-राजघामीपतमदहादेवराज्ञः सभा- 
पण्डितः ११८२ शक्तं वतसर वभूवेति भातिमाति। चतुवंगचिन्ताम- 
णिंनिबधक्रारो हेमद्वरपि तस्येव राज्ञः सभापण्डितोऽमात्यश्चासपत्। 
२७ अस्थ दुगादासविद्यावागीश्-श्रीरामतकवागीशौ व्व।ख्या- 

तारो । 
२५ अयं कवा कुत्र बभूवेति तु मयान ज्ञायत। 
२६ अमरकोशा--सुधाव्याख्याक्रतै--भायुजिदीक्षितापरनामधेय- 

रामाश्रमताऽयमसिन्नः प्रत्तिम!ति। 
२७ अयं कुरक्चेत्रान्तगंतसपेदमन ( सफद् ) समीपवर्ति-दार' 

ग्रामवास्तव्या नवीनश्च। 



९२ ग्रन्थकतेपरिचये 

कै तन्त्रमथ चक्तन्त्रमस्ति व्याकरणान्तरम् । 
निरुक्तमपि तत्रैव यास्ककस्पितमिष्यते ॥ २२ ॥ 

४ 

इति द्विती विरसः । 

परवोत्तरमीमांसाग्रन्थकतृपरिचयः । 
` कन 

मीभांसादशेनं चक्र जामनिश्ठनिसत्तमः । 

धमेशास्प्रचाराय रेकानुग्रहकांक्षया ॥ ९ ॥ 

तद्धाप्य शवरस्वामी नान्ना राबरमदूभुतम् । 
प्रणिनायोपकाराय सूत्रगूढथसंविदे ॥ २ ॥ 

२८ अस्य कता महाविद्वान् शववमो, रालिवाहनसभाषण्डित 
सीत् अस्य व्याकरणस्य 'सिद्धो बणे समाम्नायः इत्यारभ्य 
'अवणांदुरोचरुद्धिः' हत्यन्तस्य कलापाऽपि नाम । उक्तं च- 

अधुना स्वट्पतन्त्रत्वाल्कातन्त्राख्यं भवष्यति । 
तद्वाहनकटखापस्य नाम्ना कारापक तथा॥ 

पाणिनीयसारस्वत-मुग्धबोधानामिवास्य प्रचारो नास्ति। अस्योप- 
रिदुगासिदरसचित च्रत्तिरपि सम्यक्तरास्ति। 

२९ श्दमण्ाद्शाध्यायात्मकम् । पतद्धाष्य स्कन्दस्वामिना कत. 
म् । जम्बूमार्गश्चमवासिभगवद् दुगाचा्यकृतं तु व्या ख्यानमस्यापूवै- 
मेवास्ति । भवति चात्र पद्यम्- 

पुरातने च निर्दीपि निरुक्ते यास्कमन्दिरे। 
ङतो भगवद् दुर्मण प्रकाशो व्याख्यया स्वया॥ 

निरुक्त विषये निसक्ताखोचनमपि दणए्टव्यमेवास्ति। 

१ इदं मन्ञब्राह्यणात्मकभ्यो वेदेभ्यः कमोणि सकटय्य निर्भि- 

तवान् भगवान् जमिनिः । अत्र षाडकश्ाध्यायाः प्रत्यध्यायं चत्वारः 
पादाः तृतीय षष्ठ दशमे चाध्यायेऽष्टपादा इति विश्चोषोऽवगन्तव्यः 
सू्ाणि २७४५ अधिकरणानि ९०७ । 

२ भगवदूञ्याससमकारीनः ज्िष्यत्वात् । 



तृतीयो बिखासः । %३ 

छोकवािकमतिने मटपादङुमारिलः । 
विदुषामुपकाराय म्रन्थं च तन्त्रवार्तिकम् ॥ ३ ॥ 

विधिविवेकमकरोन् मेण्डनमिश्रपण्डितः | 
न्यायमाखां भिश्रपाथसारथिः चासदीपिकाम् ।४॥ 
शाङिकनाथविदुषा धभाकरमतानुगा । 
मीमांसादशेनं चक्रे श्रीप्रकरणपंचिका ॥५॥ 
तत्त्वा्िदुं महाप्राज्ञो वाचस्पतिमदोदयः । 
आदिदेवश्च मीमां सान्यायपरकाशमातनोत् ॥ ६ ॥ 
मीमांसापरिभाषां श्रीहकष्णयञ्वातिपडतः | 

मट्शं कर अतिन मीमांसासारसंम्रहम् ॥ ७ ॥ 
खण्डदेव उपाध्यायो विदधे भाटदीपिकाम् । 

३ भयं शाङ्राचायसमसामविकः अस्य शाङ्राचायस्य च प्रयागे 
तमागमोऽभूदिति शङ्कुरदिग्विजये स्पष्टम् । शाखां विजिसव्य बौ. 
दानामुच्छदाऽननेष कतः । 

8 अस्य ग्रन्थस्य सरवंतन्भ्रस्वतन्जतवाचस्पतिनिर्मिता न्यायक- 
णिकाख्या व्याख्या सुप्रसिद्धेवास्ति ॥ 

५ अय कुमारिखभमरशिष्यः । शङ्राचायंतः; शाल्ना्थं परा 
जितोऽभुदिति चास्य किवदन्ती सुप्रसिद्धेव। 

६ न्यायरल्ञमारम् । 
७ सांप्रतिक पण पुदशनाचार्यशाचखिप्रणीतरीका अस्याद्भ- 

छव्येवास्ति । 
८ अय गुरुनास्नापि ̀  ख्याप्यते । कूमारिटस्मसामयिकश्च, अ- 

धिकं म्रणीतसिद्धान्तमुक्तावली-मुलचन्द्रिका-विदतो दषटव्यम्। 
९ सवेतन््रस्वतन्ञोपाधिकः। 
१० सस्कारकस्तुभक तैरनन्तदेवस्य पिता। 
११ वेशोषिकसखुत्रोपस्कारादिकतंरमिन्नः प्रतिमति। 
१२ मजृषध॒क्तखरण्डिकोणः (यरित्वतो भिल्लः प्राचानश्च। 

ग 



१४ ्रनथकंतैपरिचये 

टौगाक्षिभास्करसुधीर्थसंग्रहुत्तमम् ॥ ८ ॥ 
जेमिनीयन्यायमाराविस्तरमायंरमोधवः । 
भाट्चिन्तामार्णिं गागाभटूश्करे प्रयज्लतः ॥ ९ ॥ 

तवश्नाथोऽकृतन्याय विदु न्याथसुघां ततो । 
मट्सोमेश्वरो द प्रश्चाधिकरणकरमु्दीम् ॥ १० ॥ 
मुमुष्ठजनञद्ध्ख मगवान् बर्दिरायणः । 
कृतवानदूमुतां गीं तथा वेदौन्तदशनम् ॥ ११ ॥ 

१३ तककोमुदीकतुराभक्नः। 
१७ अय माधवाचाग्रः सायणाचाय्म्राता श्रीवुक्रभूपतेः कुलटगु- 

समनी चासीत् । अय चिस्नरो माधवेन तद्राज्ञः कथनदेवाकारि। 
तथाचोक्तं माधवाचारण 1वस्तरे- 

स खलु प्राक्षजीवातुः सवेश्ास्रविक्ारद्ः। 
अकराज्ञर्मानमत न्यायमालां गरीयसीम् । 
तां प्रहाय सभामध्ये व1रश्रीवुकभूर्पातः। 
कुर विस्नरमस्यास्त्वामति माधवमादिरूत्। 

१५ तन्चवातकटाक्राम्। १६ दवनाथः। 
१९७ भमवक्नारायणावत्तायो वेदन्यासापरनामधेयः पार्ायः। 

उक्तच त्रकाण्डराचव- 
ङष्णद्वपायनो वेदव्यासः स्यान्सत्यभारतः। 
पागाहायेः सात्प्रवतो माठरा वाद्रायणः॥ 

१८ भगवद्वौताम् ¦! अस्या अच्यावाध्र २०८ मतासु भाषास्ननु- 
वादा जातः । शाद्करमास्यादयश्च बह्यः सस्कृतराकाः । पतह्धष्ये 
मयोापादटोकि- 

भवान्धिमश्चेन यया गम्यत पारमाशु वे। 
वतनेसा च निजवद्वाना गना हरसमुख।त्। 

१९ इद् वेदेभ्यो ब्रद्मग उपरासनाज्ञाने उपादा्योपदिदेद वाद 
रायणः । मत्र चन्वाराऽघ्यायाः प्रत्यध्याये चत्वारः पाकदाः सूत्रा 

ण ५५४ अधिकरणानि १९१ । अस्य -पूर्राक्तर्मामिांसाददानस्यच मभू 
यसी सरूपतामाटाक्व्राकम्-- 



तृतीयो विरसः । १५ 

कुतकैत्रस्तमारोक्य तदवे देशिकशभररः । 
सस्याथेस्य प्रकाशाय शक्रं माप्यमातनोत् ॥ १२ ॥ 
स्वमतस्य प्रचाराय श्रीभाष्यं वेष्णवाग्रणीः | 
विद्वद् राभानुजाचायेः प्रणिनाय प्रयज्नतः ॥ १३ ॥ 
श्रीमाँध्वो माध्वमाप्यं निभा निम्बाक्रमाप्यक्रम् | 

जेमनीय च वैयासे वरुद्धांशो न कश्चन । 
श्रुत्या वेदाथविक्चम्ने श्चुनिपारं गने हितो॥ 

पतयोद्वैयोरुपरि समुदमैका ब्त्तिव्यांकरणाचार्यभगवन्पाणिनि- 
गुरुवषसहोदरेण कथासरित्सागरापवर्भितनन्द् राञ्यसमयोत्पन्नमग- 
खदु पवर्षण निरमीयत । सा चव्र० सू< ३।२३।४३। इत्यत्र भाष्ये 
शाङरादार्येण-'अतप्व च भगवतोपवर्षण'-इ्युदाह्ता । अतोऽपि 
द्श्ेनयोद्धयोरेकम्रन्थत्वमिति दिक् । 

२० शाङ्करावतारः शङ्राचा्यः ेरखदेह्यान्तगेत-कङापीम्राम- 
वास्तव्यः। किवगुरुशमसुतः सर्ता( मन्दाखसा }गभजश्च अस्या- 
वतारखिस्ताब्दएः ८२० । अयमद्रेतवादी । पनन्पत ज(वन्रह्मणारै. 
कथम् च्रह्य सस्ये जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्यव नापर' इति मुख्यस्िद्धा- 
न्तः । प्रधानकोरो ज्ञानमप्रधानकारौ कमणि भक्ति । 

२९ ददमन्येम्यो भाष्येम्यश्िरन्तनम् । 

२२ भूनपुरी ( पेरूम्बुरू ) जन्मा । विष्िष्टद्धिवादी, केक्लवायेत- 
नूजःकांतिमतीगभजो रामानुजाचायः चाक १९१ शतरे वभूव । एनन्मत 
सत्य ब्रह्म खृषटरपि दयोः सत्यत्व मिन्नत्व नासिनि खष्ठिब्रह्मान्तर्टाना 
चिदचदेति शाक्तद्यम् सत्यानामथानां ब्रह्मणि स्थितिः। परिणता 
खशया भवन्ति रोहचुम्बकवत् अथात् मणेलाहाक्श्रणश्ाक्तेन रश्यत 
परिणामतो श्चायते । 'हाररेव जगज्जञयषव हरि्दरिता जगक्त नहि 
भिन्नतनु'रिति सिद्ध(न्तः। 

२३ अय द्वैतवादी, पतन्मते जीवस्य नास्त्यभेदः यन्धयन्त्रक- 
रवत्, भक्तिः ध्रधानकाटो । अस्य समयः ६२ खस्ताब्दासन्ञः; । 

श्रीमन्मध्वमत शरः परतमः सर्य जगत्तस्वतो 
भदा जीवगणा श्रेरनुचरा नचोज्चमावङ्खताः । 



१६ ्रन्थकतपरिचय 

अणुमाप्यमथोऽकार्षीत्परमाचार्य्बेह्भ : ॥ १४ ॥ 

भ्रीकण्ठः शेर्वभाष्यं हि विद्रजनमनोहरम् । 
(^^ ^ £ वेदान्तसुत्रभाष्यं विक्गौनमिकुर्विनिममो ॥ १५ ॥ 

रलपभां च गोषिन्दः श्षांकरभाष्यविवृतिम् । 
न्यायनिणेयमातेने आनन्द गिरिरद्मुतम् ॥ १६ ॥ 
सर्मेतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमिश्रवार्चश्पतिस्तथा । 
रांकरभाष्यविवृतिं भामतीं पयंकल्पयत् ॥ १७ ॥ 
तदूव्याख्याममलानन्दः चक्रे कर्पतरं परम् । 

तस्य परिमलं श्रीमान् अप्यदीक्षितपण्डितः ॥ १८ ॥ 

मुक्तिनैजसुखानुभूतिरमटा भक्तिश्च तत्तलाधनम् 
प्रत्यक्चादित्रयप्रमाणमाखलाम्नयिक्वेद्यो हरिः ॥ 

२४ देतद्धितमतवादी निम्बाकः ११ शतके बभुव । संन्यासग्रद- 
णात्पूवंमसो ज्योतिषाचार्यभास्कराचायनाम्नाख्याप्यतेस्म । 

२५ अयं श्युदद्धितवादी । तैलंगदेश्चीयलठक्ष्मणभट्पुत्रः षोडशश- 
वकपुवाधं बभूव । पतन्मत ब्रह्मणो यद्। सिखक्चा तदान्नः स्फुलिङ्गा 
हइवानन्ता अणवः सञ्िदानन्दभेदाद्धवन्ति। सदंशतः प्रकृतिः चिद्. 
दातो जीव आनन्दांश्षत आम्तरिकपद्ाथेः। श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्य, 
खानन्दे ब्रह्मणो रूपमिति सिद्धान्तः । भक्तिः प्रधानकोरौ परमेतषु 
मतेषु शङ्करमतमेव ज्याय इति दिक् । 

२६ ददं भाष्यं दशेनाहम्। 
२७ सांख्यप्रवचनमाष्यसांख्यसारादिकतां। 
२८ गोविन्दराज । 
२९ अयं गस्य राकः शासनकाल मासीत् । उदयनाचायादुष्वै- 

तनः । वाचस्पातिना स्वप्रणीतमग्रन्था भामत्यन्ते निर्दिष्ठाः- 
यन्न्यायकणिकातत्वसर्माक्षातस्वबिन्दुभिः। 
यरन्यायस्रांस्ययोगानां वेदान्तानां निब्रघनेः ॥ इत्यादिना । 
2० कुवरयानन्दादिकता । 



तुरीयो व्रिखासः । १७ 

आनन्दबोपः श्रीन्यायमकरन्दं प्रणीतवान् । 
रोकाचार्य महाविद्वान् तच्त्रयमनुत्तमम् ॥ १९ ॥ 
सिद्धित्रयं अन्थरलं देशिको यामनो मुनिः। 
तैत्वप्रदीपिकां चक्रे श्रीमानाच।यचित्मुखः ॥ २० ॥ 
प्रस्थानमेदमद्वेतसिद्ध श्रीप्श्रूदनः । 
खण्डनखण्डखाय च भ्रार्षाऽङकृत पडतः ॥ २१॥ 

वैयासिकन्यायमालां भरिरतातीथंसयमी । 
श्रीपंचपादिकां पञ्चपादाचार्यो विनिमेमे ॥ २२॥ 
अनुभूतिप्रकाश श्रीविन्धारण्यो मुनीश्वरः । 

३९१ भगवद्रामाचुजगुरुः । 

३२ चत्सुखीतिनाम्ना प्रसिद्धाम। 
३३ भगवद्गीतामधुसुदनीव्याख्या ईकतां । अनेनदितसिद्धि्र- 

न्थाविषये इ्दमुक्तम-- 
धद्धाधनन मुनिना मधुसूदनेन सग्रदय शाख्निचयं रचितानियलज्ञात्। 
बोधाय वादिविज्ञयाय च सत्वराणामद्वतक्िद्धरियमस्तु मुदे बुधाना 

३४ अयं कान्यङ्कग्जव्रह्मणः कान्यक्रुजदश्ीयश्च । पिता चास्य 
आहारः । हीरा, माता माम्रह्देवी । कान्यकुञ्जद्वरावजयचन्द्रसभा- 
पडितश्च। विजयचन्द्रलमयः १२२५ सवतत्तरः। खण्डनमग्रन्थेऽननो- 
दुयनाचयेग्रन्थानां खण्डन ङनम्। 

३५ अयं भगवत्पादक्कराचाथविद्यावराजो ज्ेमिनीयन्यायमा- 
खाविस्तरकतैमांधवाच्यस्य गुरुरिव प्रतिमाति। 

३६ सन्यासग्रदणात्तर माधवाचार्यस्येव विद्यारण्य इनि नाम 
जातमिति किवदन्ती । पञ्चदङीव्याख्यात्रारि-न्नवा श्रीभारतीता्थ- 
विद्यारण्यमुनीदवरो' इत्युक्तम् । माधवाचार्यण च स्वय मारतीातीर्थो 
ल्यायमाराविस्तरे स्वगुरुत्वन बणतः | तनश्च ज्ञायते विद्यारण्या- 
परनामा माधवाचयेः खद्यखण्डनादिकतुः भीदषतोऽवोचीनः' 
यतस्तन पञ्चदह्णमुक्तम- 

निरुक्तावाभमान ये दधते तार्किकादयः । 
दषेभिश्नादिमिस्ने तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः ॥ 



१८ गरन्थकतैपरिचये 

जीवन्मुक्तिविवेकं च चक्रे पंचदशीं तथा ॥ २३॥ 
श्रीमत् सुरेश्वराचार्यो नेष्कम्परसिद्धिमातनोत् । 
वेदान्तरलमजूषामाचायपुरुषोत्तमः ॥ २४ ॥ 
सक्षेपश्चारीरकं च सवेज्ञात्ममुनीश्वरः । 
अप्॑य्यदीक्षितश्यकरे सिद्धान्तरशचसंमरहम् ॥ २५ ॥ 
वेदान्तपरिभाषा श्रीपमेराजाध्वरी संधा: । 

संजग्रन्थे सदानन्दो वेदान्तसारमुत्तमम् ॥ २६ ॥ 

खण्डनांद्धारमकृत वार्चस्पतिसुधीवरः । 
कृष्णानन्दस्तुं सिद्धान्तसि द्धांजनमनुत्तमम् ॥ २७ ॥ 
स्वाराज्यसिद्धिमकरोद्धास्वरीनन्ददेिकः । 

सास्ययोगग्रन्थकतपस्वियः । 

यानि प्रणीतवान् सांख्यसूत्ाणि कपिला मुनि 

तेषां विज्ञानभिक्षु्ये भाष्यमदूमुतमातनोत् ॥ २८ ॥ 

कारिकाः साख्यशाखस्य सवेतत्वावमाधिकाः | 

३७ परिमरादिकतां । 
३८ भामत्यादिकतृचाचस्पर्तिमिश्रतो भिन्नो नर्वानश्च। 
३९ वस्य प्रकरणच्रन्थस्यापरि भास्करद्ीक्लितकृता रत्नतूकिका 

व्याल्य।स्ति । 
७० अयं सुप्रसिद्धा यतिबोराणस्यां १८०० शतके बभूष । 
७२ सत्राणि ५२६॥ 
४२ नारायणावतारो देवह्ूतिनन्दना महामुनिरेष भागवतादां 

सु्रसिद्ध पव । तथा चोाक्तम्- 
अमे कपिलो नाम सिद्धेशः कालविष्टुवम्। 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तच्वग्राम्रचिनिणेयम् ॥ 

४२ साख्यप्रवचननामक्म् । 
४४ पताः सप्ततिकारिका अतिपाचीना यतो भगवान् शकरा. 



तृतीयो विखासः । ९९ 
ह £ ॥ १ = 

श्रीमद् इहइवररृष्णन रचिता बुधबुद्धये । २९ ॥ 

आचायगौढपादेन तासां भाष्यमरोरचत् । 
¢ [द [प् १९. भ, [0 

सवतन्त्रविदा वाचस्पतिना वच्वकोमुदो ॥ २०॥ 
€ र 

कृतवान् मधिव्राचायेः सवेदरनसंम्रहम् । 
प्पानन्दोऽथ विबुधः सांख्यतत्वविवेचनम् ॥ ३१ ॥ 
भावागणेशो व्यदधात्तसवयाथाथ्यदीपनम् । 
यो यागैः प्रतिमाति स्म मगवन्तं परतर्जछिम् । 
तस्यैव भगवान् व्यासो भाष्यजातमवतयत् ॥ ३२ ॥ 
विज्ञानभिष्षुरकरोत् यागवातिकमद्मुतम् । 

^~ ० ^^ 9 [ब ० (2 

वाचस्पातश्च भाजश्च ब्रत्त नागेशं वित्तथा ॥३३॥ 

आचायहेमचन्द्रण यागशास्लं विनिर्ममे । 
श्रोनारयणर्तीथन यागसिद्धान्तचन्दिका ॥ ३९ ॥ 

इति तृतायो विरसः । 

योऽपि स्वमाष्ये प्रमाणयति स्म। 
४५ अस्या बालरामोदासोनसाधुङकता व्याख्या दश्तनाहा 

सम्राह्या च। 
४६ पृच्ाक्त पव । 
७७ योगदरदानम् , अन्न चत्वारः पादाः । ( १९५ ) सूत्राणि । 
४८ भगवादङषः समये २ टाकापकाराय पनजलिनास्नापि त्वि 

जिठारमवतारधारणं चक्रार । यागकता भगवान् पतजलि्महाभाष्य. 
कतः पतजलर्भिन्नः प्राचीनश्च । तथा चोक्तम्-'यस्न्यकत्वा रूपमद्ं 
प्रभवति जगतोऽनेकधाऽनुग्रहाय' इत्यादिना । "यागन चित्तस्य पदन 
घाचां मलं शारीरस्य च वेद्यकन' नि केय्यरस्तु नपनिकषयेन वथ्चाम। 

४९ भगवान् व्यासः करेद्धितीयक्ताग्यासनश्नकाठानजनमजय- 
पयन्तकाटीनः। 

५० भाष्यव्याख्यानरूपम् , ५१ भोजदेवनृपतिः । ५२ नागे क्भष्टः। 

५३ अस्य समयः विक्रमीय १७५८ सवदास््नः। 



१० गरन्थकनेपरिवये 

काम्यादिग्रन्थकतेपासयः । 
-- +: #: क ~ 

अथ तत्रमवांधक्रे वाटभीकिमुनिपुङ्गवः । 
रामायणं महाकाव्यं चंतुषैशफरप्रदम् ॥ ९ ॥ 

१९ अयं महर्षिः जेतायुगे बभू्रति न तिरोदितमश्चरजुषाम् त्रेतायुगे बभूत्रति न तिरोहितमश्चरज्ुषाम् । 
पूवै क्षुदकमां किराततुल्यश्चासीत् जन्म तु ब्राह्मणगदेऽभूत् यत्स 
स्वयमाह स्म- 

अहं पुरा किरातेषु किरातैः सह वार्धेतः। 
जन्ममान्र द्विजत्वं मे पापाचाररतः सदा ॥ 

ख चादिकविः यदुकत-'जाते जगति वाद्मीको कविरित्याभे- 
धामवत् । ततो जते कवी व्यास" इत्यादौ । न चाद्विकविर्रह्चिव 
"तेने ब्रह्म हृदा य मादिकवये' हति भागवते (कवीना सुशना 
कविरेतिगीतायां क्वं पुराणमनुह्ासितारमणोरणीयांणमनुस्म- 
रद्य' इत्यत्र चोक्तत्वादिति वाच्यम् । वेदिकयुगे हृदा निगूढ तरवद्र 
ष्टुरव कविपदोपरभ्धिद शनात् । रामायणयुगेतु हृदा तत्व श्रू 
ऽऽस्यानमुखेन वणयितुरेवति सक्ररुमकखङ्कम् । अत पवाक्तम्- 

धभादिकवो चतुरास्यो कमलजवत्मीकजो बन्दे । 
खाकद्लोकाक्धात्राययोर्भदा लेक्तमान्रेण ॥ 

२ पतदुरिदय ब्ह्मवाक्य-- 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्वामायणकथा लोकेषु पचरिष्यति ॥ 

अस्यायुष्टुममुददिश्य घनदवतामुखेन भवभुतिराह-- चित्रम आ- 
म्नायादन्या नुननदछन्दसामवतारः। 

३ चतुवगो घमाथकाममोक्षा पव फर तत्मदम्। तदुक्त- 
माचयमामदहेनापि- 

धमाथेकाममाोक्षषु वैचक्षण्यं करास च । 
करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाष्यनिबेवणम् ॥ 
काव्यालापाश्च वजय' दिति निषेधस्य त्वसत्काव्यान्येष वि. 

र्ते दिक् । रामायणमुदहिश्य मयाण्यपादलेकि- 



चतुर्थो विखासः। ९.१ 

अष्टादशपुराणानि भरितं मुनिसत्तमः । 

व्यसिो मौँगवतं चक्रे कृष्णचन्द्रकथान्वितम् ॥ २ ॥ 
ईहक्कथा गणाव्येन भासेन स्वप्ननारक्म् । 

राय पुतरांहच पोर्ांश्च मानं मान्यषु सद्ातम्। 
यहदाति स्वपारटिभ्यो न तस्मराचयन कः॥ 

७ तान च-व्रह्म १ पद्य २ ववष्णु ३ हाव 8 भागवत «नारद ६ 

माकंडय ७ आग्न ८ भविष्य ९ बह्यववन ९० लिङ्क ११ स्कन्द १३ 
वामन १४ कूम १५ मत्स्य १६ गरुड १७ ब्रह्माण्ड १८ नामानि। 

५ अस्य महाकाव्यस्याष्टादश् पवाणि सन्ति) "मारतं चेर्ुदण्डं 
समुद्रं चापि वणय । पादमक प्रदास्यामि'--उत्थं ठउयासरनोक्तः क- 
श्चित्कावरित्थं वणयामास-"“"पवपव रसाधिकम् श्रुता्िदं पञ्च 
मवेदा जोघुष्य॑त । | 

है यद्याप वाठ्मीक्यपेक्षया द्विनीयोऽय कविः तथापि बुद्धि 
प्रतिभादिवलं न्यूनमिनि न केनापि वक्तुं शाकयते । 

नमः सवविदे नस्म उयासाय कविवेधसे । 
क्रे पुष्यं सरस्वत्या यो वषेमिव भारतम् ॥ 

७ दुरूहाऽय ग्रन्थः एतद्विषये स्वयमाह स्म भगवान्व्यासः-' अह् 
वे1द्च शुका वेत्ति सजयो वेत्ति वा नवा,। प्रसिद्धिरपि च-“वि- 
दयावतां भागवते परीक्षा” । प्तमुहिश्योपश्टोकित 

भाति सर्वत्र शास्न्रघु गण्यते श्रुनिसंनिभम् । 
वतेते जिषु खोकषु तरन्ति पाठिनो जलाः ॥ 

८ इयं भूतमभाषामयो, रन्नावलो-नागानन्व-मालती-माधव- 
मुद्राराश्चस-कादबरी-वेताखुपचीवशानिप्रशतीनां जननी च। ` 

समहोपितकन्दपौ कृतगोरीप्रसाधना। 
हरलीखव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ॥ 

९ आतिदशघज्ीविदोषाद् व्यासेन यकश्लोऽप हारितं हन्त । 
कैनाौच्येत गुणादयः स पच जन्मान्तरापन्नः ॥ 

१० एष पव महाकविः भ्रथितयश्सां भाससोमि हक विपुत्रदीना' 
मित्यादिना मारखविकाग्निमित्रे कािदासिन, 

1 



२२ ्न्थकैपरिचये 

गीथासप्तशषती शखिवाहनेन विनिमेमे ॥ ३ ॥ 
भरष्टिरपि महाविद्वान् ओद्धिकाम्यं प्रयत्नतः । 
भतेहरिश्च शतकत्रयं चक्रे महामनाः ॥ ४ ॥ 
प्राणिषीदनरकोशर्भमररसिंहकवीश्चरः । 
घटखपरकान्यं श्रीघटशपेरपण्डितः ॥ ५ ॥ 

सूत्रधार्द्तारम्मनारकेवहुभूमिकिः। 
सपताकेयशा खेम भासो दवकुलरिव॥ 

इति हष्षरिते बाणभदन चोपदखाकतः। 
१९१ हयं बाणस्य हषचरिते कोडातया स्तुता । 

अवेनाश्िनमभ्राम्यमकराच्छाखिवाहनः । 
विद्ुद्धज्लातामः कारा रत्नारव सुमाषनः॥ 

१२ अयमेव शकाव्दप्रवतकः । अस्थ समायां गुणाद्करमवमे- 
प्रभृतयो विपख्िद्रपश्िमा असन् । पनत्लमये प्रारङ्तस्य प्रचुरः 
प्रचारोऽभूत् । उक्त च सरस्वनीकण्डट।भरण- 

केऽभूवन्नाद्यराजस्य काटे प्राङतमाषणः। 
काटि श्रीसाहसांक्रस्यकन सस्छृतमाषणः॥ 

तजादङयराजः ह्ाटिवादनः साटसांक्रश्च विक्रम इति ध्येयम्। 
१२ केचिदिम भर्तृडरिं चाभिन्न मन्यन्त उभयारव महावेयाकर. 

णत्वात् । तदयुक्तम् मह्किनाथाद्यसमतः। 
१७ अष्टाध्यायी जगन्माताऽमरकोरो जगत्पिता । 

सश भटिकाव्य च चरयीय सुखद्ाऽस्तु नः॥ 
ठयाकरणावषयेऽद्धितीयं काव्यमिदम् । 

१५ अथं विक्रमसमसामायेकः । वाक्रयपदीयवाकयसारा कतै 

भतृहररभिन्नश्च । हरिहरापाध्यायनिर्भितमरवहरिनिवैदनारकस्य 
कथानायको योगिगारक्षनाथ-िष्यश्चान्ययमेव प्रतिमाति। 

१६ अयममरसिंहो विक्रमसमकाछीनो विभाव्यते । विकमीयन- 
वरजे गाणतत्वात् अस्यैव दुगसिह इत्यपि नाम । यदुक्तम-- 

द्गसिदप्रचरत नामालङ्गायुक्ञासखने। 
भने द्यमरपाध राजन्द्राघक्रमेण सः ॥ 



चतुर्थां षिरास+ । २३ 

कुमारसंमवं मेषदूतं च रघुवशकम् । 
मारुविकाभिमित्रं च अभिज्ञानैकुन्तकाम् | ६ ॥ 
महाकविः कालिदीस्षः पभरणिन्ये विक्रमोव॑श्ीम् । 
महाकविभररिविश्च श्रीकिराताज्जुनीयकम् ॥ ७ ॥ 
सेतुबधमहाकाव्यं प्रवरं सेनपण्डितैः । 
दशकुमारचरितं दण्डिना निरमीयत ॥ ८ ॥ 
चक्रे कुमारदसेन जानकीहरभं वथा । 

विक्रमसमयस्तु तत्सवत्सरत पव ज्ञायते । सवेकाषकारार्णां 
वणेन तु विस्तरभिया व्यक्तम् | 

१७ “नारकान्तं कवित्व"मित्युकतरस्मन्नारके महाकवकालिद्ा- 
सेन स्वप्रतिभास्वस्वं व्ययीकृतमित्यत्र नास्ति लेशोऽपि खन्देहस्य । 
उक्त च~ 

काव्येषु नारक रम्य त्रापि च शकुन्तखा। 
सत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तन्र दइरोकचतुएटटयम् ॥ 

१८ यद्यपि कालिदासासख्यस्तथापि पृवैतमः काटिदाललः य. 
चिराय भारते टक्ष्यभूते' ऽभूत्स विक्रमसरमकाठीनो भविक्ठमहैति | 
अन्ययारेकतरेण मोजसभ्यन भाव्यम् । कस्य कतमा कृतिरिति 
यद्यपि निणैतं दुःशक तथापि मूलोक्तास्त्वेकस्यैव पू्तमस्य 
इद्यन्त समस्वारस्यात् । कञ्ित्कालिदासगुणभ्राही एवे वदति स्म- 

माहिष दधि सशकंर पयः कालिदासरकविता न वयः । 
दंशभक्तिरबला च कोमल। सभवतु मम जन्मजन्मनि ॥ 
१९ अय महाकविरपि कालिदास्रसमयासलन्नकालिक पव । केन. 

चित्सत्यमुक्तम्- 
उपमा काटलिदासस्म भारवेरथंगोरवम् । 
दाण्डनः पदलाटित्यं माघ सन्ति यो गुणाः। 

२० अथ खिस्वाब्दस्य चतुथशतकोन्तराधकादलिकः । 
कीर्तिः प्रवरसनस्य प्रयाता कुमुद्ाज्ज्वला। 
सागरस्य परं पारं कपिसनेव स्ततुना। 

२९१९ अयं च्ष्ंरातरूकाटानः । 



२२ ग्रन्थकतैपरिचये ` 

घुं ब॑न्धुकविना वासवदत्ताख्यायिक्ोत्तमा ॥ ९ ॥ 
श्रोधावकेन कविना इंषेनाम्ना विनिर्ममे । 
रलावरी तथा नागानन्दनाटकमुत्तमम् ॥ १० ॥ 

णः कादम्बरीं चक्रे तथा हषेचरस्त्रिकम् । 
श्रीपार्वतीपरिणयं यरः शतकं तथा ॥ ११ ॥ 
मारुतीमाधवं चक्रे महावीर चरतरिकम् । 

उत्तररामचरितं भवर्भूतिमेहाकविः ॥ १२ ॥ 

वाश्पैतिराजकाविना काव्यं गोडवधामिषम् । 

जानकी हरणं कतुं रघुवरो स्थित साते । 
कविः कुमारदासश्च रवणश्च यद् क्षमः॥ 

२२ पनं कविवरमेनत्छृतिमुखेन बाणमद एवं प्रशसंस- 
कवीनामगलदहप नून वासवदत्तया। 
शा्तयेव पांडपुत्राणां गतया कणगाचरम् ॥ 

२३ अयं स्थाण्वीद्वरकुरुश्चज्राधिपातः ६०६ खिस्ताब्दास- 

श्रकाङिकः । बाणभट्टेन श्रीहषचरितेऽस्येव जीवनचरितं छखितम्। 
२४ अयं गद्यक्रविः सुप्रसिद्धहषवधनस्येव प्रधानपण्डित 

आसीत् । 
हदि छम्रन बाणेन यन्मन्दोऽपि पद्क्रमः। 
भवेत्क विकर ङ्काणां चापरं तज्न कारणम् ॥ 

२५ अय बाणभट्टस्य इयाः । 

तावत्कावविहङ्गानां ध्वनिर्लोक्षत्र शस्यते । 
यावन्न विशाति भ्रति मयूरमधुरध्वनिः। 

२६ करूणारसपरधानोऽ्य कविः खिस्ताब्दस्य सक्तमश्चतकोत्तया्ं 
अभूव । 

भवभूतेः सम्बन्धाद् भूधरभूरेव भारती माति। 
, पतत्छनकार्ण्ये किमन्यथा शदिति प्रावा ॥ 

२७ अयमपि भवभूति समानक लकः । यतो दावपीमौ यशो. 
वमरस्रमापण्डितावास्ताम् । 



चतुर्थो षिरासः। २५ 

र्नकरिरेण रचितं रद्राविजयसुत्तमम् ॥ १३ ॥ 
विशाखदत्तः तवाम् सुद्राराक्षसनारकम् । 
पौयो महाकविः काव्यं रिडपाखवधामिधम् ॥ १४ ॥ 
वकः पंचशतीं चक्रे अभ्रः शतकं तथा । 
श्रीरामचरितमभिंनन्देनाकारि यत्नतः ॥ १५ ॥ 
मट्नार्सयणश्चकरे वेणीसंहारनारक्म् । 

= [ब (५ = जध् बालरामायणे श्रीमबीन्द्रो राजशेखरः ॥ १६ ॥ 
सोमदेवः कथासरित्सागरं विदधे कविः । 

२८ अय महाकावनवमक्चातककाटकः । 
मास्म सन्तु हि चत्वारः प्रायो रलाकरा ध्मे। 
इतीव सत्कृतो धाचा कविरत्करोऽपरः ॥ 
हरविजयमहाकवः परतिज्ञां शणुन कृतप्रणयो मम प्रबन्धे । 
अपि श्िश्युरकचिः कविप्रमावाद्भवाति कविश्च महाकविः क्रमेण॥ 
२९ अयमपि नवमकशतकपृवा् बभूव । 
३० गुजरदशोद्धबोऽय महाकविः नवमहातकमध्यभगऽमूत्। 

माधेन विद्चितोत्लाहा न क्रमन्ते पदक्रमे । 
स्मरन्त, भारवरेव कवयः कपयो यथा॥ ३१ अयमपि। 

३२ अमरुरूपधारी चाङराचाथः- 
यदि स्यात्परमानन्दे कामानन्दे च वासना। 
तद् ससव्यतां काव्यममरुदातक बुधाः ॥ 

३३ अय नवमक्रातकान्तराघं बभूव । 
कविरमरः कविरचलः किरीभनन्द्श्च कालदासश्च। 
अन्य कवयः कपयः चापलमाच्र पर द घति ॥ 
३४ अयं नघमरहातकपृवाधक्रार्टानः कान्यकुढ्जव्राह्मणश्च । 
३५ अयमपि तत्कारीन पव । अस्थान्येऽपि प्रन्थाः सन्ति धिञख- 

शारखुमलजिकादयः॥ 
३६ पतत्काटे उटत्कथासद्धाव आसीदितिनाकच्छन्न-यतोऽय 

ब्रहत्कथामव सस्कृतऽनुचय कथासरित्सागर रतवान् । कथासरि- 
च्सागर १२४ कथाः सत्त। 



२६ ग्रन्थकत॑परिचये 

महाकविरनम्ताख्यः चम्पूमारतमुत्तमम् ॥ १७ ॥ 
अनर्घराघवं चक्रे कर्वीन्द्रेण मरारिणा । 
हयुमन्नारशं दामोर्दरमिश्रेण धीमता ॥ ५८ ॥ 
चम्पुरामायणं भोजराजेन कविना तथा | 
द्या्रयं च महाकाव्यं हेरमचन्द्रेण निम॑मे ॥ १९॥ 
विक्रमाङ्कचरितरं श्रीबिहणेनं विनिर्मितम् । 
दशावतारचरितं ेमेन््रकविना तथा ॥ २०॥ 
कुष्ण प्रबोधर्चन्द्रोदयं चक्रे प्रयलनतः | 

अरखटः' शतकं क्षेमरस्षरः श्रीचण्डकौशिकम् ॥ २१ ॥ 
ॐ @% क र 0 [4 

आर्यासप्तशती च्रे गोप्र॑धेनकवीरवरः । 
्जयदेवकविर्गीतगोविन्दं काव्यमदृमूतम् ॥ २२॥ 
रघवपांडवीयं च विराजो विलक्षणम् । 

३७ अस्य कव रामचरित्रस्यातिकिचिश्रमङ्खया षणनन षाल- 
घादमीकनामाभूत् । ख कविरेषभूताथेमुक्तवान्- 

देवीं वाचसुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वत 
जानीते नितरामसो गुरकुलकिलष्टो सुपरिः कविः। 
अशन्धिरुचित पव वानरभटेः किन्त्वस्य गभीरता- 
मापाताखनिमग्नपावरत चु जानति मन्थाचटः ॥ 
३८ अय भोाजयजस्भपड़ितः। 

३९ कवि शकुन्तकट्पतसरूभूपालरत्नं मोजदेवस्तु दश्ामश्चतको. 
तराधभागे धारानगरोमधितिष्ठति स्म। 

७० अय ११ श्तककरारखीनः। 

४९ काश्मी।रजन्माय कषिरेकाद्चाश्चतकमध्यकारानः) 
४२ बृहत्कथामेजयादिकत । 
४२ रष्णामेश्चोऽपि १९१ शतकोत्तराधकाङीनः । ४८ ददहौनीषम् । 

४५ अयमपि च । ४६ एषोऽपि तत्कालीन पव । ७७ अय द्वादश्चक्तक- 
पृलाधं बभूच । ४८ अयमपि च । ४९ पषोऽपि च । पतेर्षा सषमान- 
ऋ ङिकत्वमेकः दखाकोऽपि क थयति- 



चतुर्था विखासः । ७ 

शरीवासुदवविजयं सुदेवः प्रणीतवान् ॥ २३ ॥ 
शूद्रको सच्छकटिकं शख रुटकमेरकम् । 
भ्रीकण्ठचरितं काव्यं कवि॑ह्को विनिभेमे ॥ २४े॥ 
विष्णुभक्तिकल्परताकाव्यं श्रीपुंरपात्तमः | 
भकृताभयदे बश्च जयन्तविजयं तथा ॥ २५ ॥ 
सौर द्देवः संगीतरत्नाक्रमकस्पयत् । 
संगीतपारिजातं श्रीमनेहोबपण्डितः ॥ २६ ॥ 
श्रीः काग्यमतुरं नेषधाख्यं महाकविः । 

कृष्णनन्दः सहृदयानन्दं काव्यमरीरचत् ॥ २७ ॥ 
विष्णुम पंचतन्तरं नरुचम्पृ त्रिविक्रमः । 
चकार वालकृष्णास्यां चम्पू जीवनपण्डितः । 

गोवधंनदच हारणा जयदेव उमापतिः। 
कविराजदर्च रत्नानि समितो टक्ष्पणस्य च ॥ 

जयदेवेनापि गानगाचिन्दे स्वसमानकालिकाः कवग्येऽस्पारिषत) 
५० अयं दाददारातकोत्तसाधकालिकः । 

५९ शाङ्कधरः । अस्येदं प्रहसनं दपेणादो सुप्रसिद्धमेव । 
५२राज्ानकरूप्यकशिष्यः । पने द्वावपि व।सुदेवसम्रानकाखीनो 
५२ साहित्यद पेणकारणायमव पुरूषोत्तमो नवमपरिच्छदे स्मत 

भवेत् । ५8 अस्यमं श्रन्थ राघवमट्धे बहुज्रस्थङेऽथद्योतनिकायां श- 
कुन्तखानारकरीकायाययु दाजहदार । 

५५ अस्येप भ्रन्यं मह्िनाथोऽपि यत्रनत्रादाहरति स्म। 
५६ खण्डनखाद्यकतांयं श्रीहषाऽस्ताघारणकवित्वेनागाघपाण्डि" 

व्येन च 'नरभरती' पदं प्राप । अस्येतद्श्रन्थविषये केनचिवुक्तम्- 
ताचद्धा भारवमभांति यावन्माघस्य नोद्यः। 
उदिते नैषधे काव्ये क्र माघः कच भारविः॥ 

५७ श्रीह षरृष्णानन्दी द्वावाप द्वादशशतककालिकौ । 
५८ अस्य समयः सम्यङ न ज्ञायत माघकवेरषोचीन इति तु व्यक्तम् 
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शृङ्गारतिरकं रुद्रः कहणश्च तरेङ्िणीम् ॥ २८ ॥ 
मद्धिकामारतं नाम उरईण्डकविनायकः । 
प्रसन्नराघवं चक्रे जनयदेवसुधीवरः ॥ २९ ॥ 
जगद्धरः स्वतिकुसुमांजरिं काम्यमातनोत् । 

राजानको जयरथो हरचिन्तामणिं तथा ॥ ३० ॥ 
णे पूरकविः चेतन्यचन्द्रोद्यनारकम् । 

रीमचन्द्रोऽकृत सव्यहरिश्न्द्राख्यनाटकम् ॥ ३१ ॥ 
प्रणिनाय चिरंजीवो विद्घमोदतरक्गि्णीम् । 
रीङ्करदिगविजयं च श्रीवि्ौरण्यः सुधीवरः ॥३२॥ 
विदग्धमाधवं हपगोस्वामी पयकस्पयत् । 
भीमो रावणाजुनीयं दिसंधानं धनंजयः ॥३२॥ 
भरीनीखकण्डविजयं नीखकण्ठो महाकविः । 
जगन्नौथकविभामिनीषेकासं विनिभमो ॥३५॥ 

५९ राजतरङ्किणीम् । 
६० ६१ इमो दावपि जयोदराश्चतकमध्यकाटीनौो । 
६२ चतदेशश्तकमध्यमागेऽयमभूत् ) 
६३ ६४ इमे! दावपि पञ्चदशशतकक!लिकै । 
६५ अस्मिन् गद्यपद्यात्मक निवंधे काव्यसरणिमवटेव्य दी. 

नमतानि विवूतानि न्यायद्रानस्य च प्राधान्यमुपदरिीतम् । 
६६ भगवत्पादशङ्कयचायस्य जीवनचरिजरूपम्। 
६७ माधवाचायापरनामा । 
६८ अयं षाडशरादातकोत्तराधकाटलिकः। 
६२ भीमभद्ोऽ्य कादमीरिकः। ७० धघनंजयश्रेष्ठी । 
७१ अयमपि च सप्तद रारातकपृवाधेकालिकः । कुवलयानन्द्ा- 

दिकञेप्यदीक्षितपोश्श्च । 
७२ दि्धी पति-यवनसार्वभौोम-श्दहाजहानसो कडधपण्डितराज- 

पदवीकोऽय जगक्नाथपण्डितः सक्तदशश्चतकमध्यभाग बभूव । सक 
विरेवंभूताथेमाद- 



चतुर्थो षिखासः। २९ 

चम्पूं विड्वगुणादशं विदे वेद्कटाघ्वरी । 
भरीनिवासविलासं शरवे ङ्कटेशक्रविस्तथा ॥३५॥ 
पतजखिचरितिं श्वीरोपभद्रः प्रणीतवान् । 
उपाध्यायो ह्रिरहैरं; भवरनिर्वेदनारकम् ॥३६॥ 

राष्दाधवंश्यकाव्यं श्रै; कविपदाङ्कितः । 
एथिवीराजविजयं जोन॑रीजो विनिममे ॥ २७ ॥ 
धखिविखासिसलापं शाखी द्गाधरोऽकृत । 
चन्द्रसेखरकाव्य श्रीदुःखभञ्जनपंडितः 
देवीप्रसादकविता लक््मानारायणं तथा ॥३८॥ 

कवयति पाण्डतराज्ञ कवयन्त्यन्यपि विद्वांसः। 
चत्यति पिनाकपाणे च्रत्यन्त्यन्येपि भतवेताखाः॥ 

७३ अयं वेङ्खाध्वरी कवी रामानुजमतानुयायी, काश्चीपुधस- 
मीपे 'अशेनकूक' नाम्न्यग्रहारे प्रतिवसति स्म ।अस्य समयः खक्तद्- 
श्ाद्तकोचरभागासन्नः। 

७8 अयं राममद्रदीक्षितापि सक्तदश्चश्तकोत्तराधेकालिक पव । 
७५ अयमष्ादशक्तक सश्नकालीनो मेथिखश्च प्रतिभाति । अ- 

नेन हरिहरस्ुभाषितमपि निरमीयत । 
७६ ७७ इमावप्यवोचीनो प्रतिभातः। 
७८ नवरातकविभक्तं सहस्रपद्यात्मकेऽस्मिश्िवन्धे कि किष 

तिपादितमिति भ्रन्यङृदुक्वैव तावद्दौयामः- 
चैषयिकब्रह्मविदोः पृर्वात्तरपक्चहिक्षण दाक्ष्यम् । 
व्यक्त्या विचेक्तुकनिदेदयोऽसावलिविलासिसटापः ॥ 

७९. कश्चिदेतच्छिदय प्वमाह स्म- 
गतार्थाऽय जगन्नाथो गताथश्चाप्यर्दक्षितः। 
कडुवाग्वेङ्कटार्याऽपि सति गङ्धाधरे शुरो ॥ 
पतस्स्थितिकारस्तु १९६५ सवदासन्नः । 

८० सप्रति वतेमानः । 
५ 



2.9 ्रस्थकतैपरिचये 

अखिलानन्दकविना बेदसिद्धान्तवर्णेनम् । 
दंकतानचरित्रं मे छंञ्जुरामेण निर्मितम् ॥३९॥ 
चक्रे दगोप्रसादेन देवराजचरित्रकम् । 

यतुरवेदगिरिथरेण महाकाग्यसंग्रहः ॥४०॥ 

पुरा चियोऽपि कवितां कुवन्ति स्म विरक्षणाम् । 
निदशेनं शिरा तत्र विर्जधाथ च विर्न्लका ॥ ४१॥ 

इति चतुर्थो विरसः । 

माता रामरतियस्य पिता श्रीदुःखमञ्जनः। 
साऽय देवीप्रसादाख्यः कविविंजयतेतराम् ॥ 

८१ सम्पति वतेमःनन । 
कविरल्रद्यमयाप्यासिटानन्दश्च छस्जुरामश्च । 
कवितागुणनिपुणः क मन्ये नरं न रजयति ॥ 
८२ खुरखतानचरिजस्य प्रादुभूते"मुवस्तट । 
केषां कवीनां मनसो दिका प्रसभं नदि ॥ 
८३ स्वतन्जा सवेतन्ञरषघु यस्य धीरवगाहते । 

नमस्तस्मै छञ्जरामकविर्ल्ाय राखिणे॥ 
इति खुलतानचारेजकाव्यदकायां नेकीराम-रामकृष्णमद्धो । 
<८छ <५4 सम्प्रति वतंमानाम्मां महामहोपाध्यायाभ्यां । 
८६ शब्दाथयोः समो गुम्फः पाश्चाखी रीतिरुच्यते । 
दिखा भटरिरिका वाचि वाणोक्तिषुच सा यदि॥ 
<७ सरस्वतीव कार्णाटी विजयाङ्का जयत्यसौ । 
या वदर्भगिरां सार कालिदासादनन्तरम् ॥ 
८८ नोरोत्पकदङश्यामां विज्लकां मामजानता । 
बरुथैव दण्डिना पाक्त सवेश्युङ्क( सरस्वती ॥ 



पंचमो विरखासः । ३१ 

साहित्यादिग्रन्थकतेपरिवियः 

जथ तत्रभवान्नाट्यशासे श्रीभरतो स॒निः 
वास्यायनमुनिः कामसूत्राणि च विनिर्ममो ॥ १॥ 
काव्याकंकारनामानं म्रन्थमाचायमा पहः । 
तथाभट्ाद्धटरत्वक्रे कान्यालंकारर्सम्रहम् ॥ २॥ 

९ अयं मुनिखरतायुगीयः। पएतदुपन्ञनार् चराखस्योपयभेनव- 
गु्तपादाचायङृतासिनवभारर्वतिखमासख्या व्याख्यापि वर्तते । 

२ अयमाचायं आखङ्कारिकेषु प्रथमा गण्यते । यथाह रूप्यकः- 
हह हि तावद् भामहा द्भटप्रभ्तय आटकारिकाः' । पश्चातना दण्ड्यादय 
त जयरथः । अस्यायं काव्यालङ्ारनामा प्रबन्धः सटक्ष्यटक्षणः ष- 
टूपरिच्छेदात्मकः । तदेतदुक्तं ॒तनेव-- 

अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्म। 
सुजनावगमाय भामहन प्रथित रक्रिकगोमिसुनुनदम् ॥ 

षष्ठा शरीर निर्णीतं हतषष्ठया त्वलङृतिः । 

पञ्चाराता दोषदष्ठिः सप्तत्या न्यायानणयः ॥ 
षष्ठचा शब्दस्य शुद्धिः स्यादत्यवं षस्तुपञ्चकम् । 
उक्तः षड्भिः परिच्छदैः भामहन क्रमेण यः॥ 

कदा कुत्राय बभूवेति निर्णेतुं यद्यपि दुःचकःं तथापि भाष्यकार- 
पतजटेरघस्तनो विदभदेशीयश्चति ज्ञायत । 

३ अय कादमीराधिपतेजेयःपीडस्य सभापतिरासीत् । 

विद्वान् हानारटक्षण प्रस्यह कृतवेतनः । 

भट्धोऽभूदुद्धरस्तस्य भूमिमतैः समापतिः॥ 

इति राजतरङ्गिणी । जयाषीडसमयस्तु ७<द ख स्ताब्दासन्नः । 

अनेन भामहालङ्कूारस्य विवरणमपि तमिति प्रतीहारे्दुराः 
जरेखते ज्ञायते । 
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काम्याद व्यधत्ताथ कवीन्द्रो दण्डिपडितः । 
कान्यालकारमथ च म्न्थमकृत सुद्रंट; ॥ ३ ॥ 
क।व्याङंकारसूत्राणि बार्पनाचार्भपंडितः 1 
मुटः कृतवान् विद्रानभिधावृत्तिमातृकाम् ॥ ® ॥ 

आनस्दवधेनो ध्वन्ारोकं अ्रन्थमरीचत् । 

कृतवान् काव्यमीमांसां राजशखरपंडितः ॥ ५ ॥ 

वक्रोक्तिजीवितं नामा चा्यङ्खरतकपडितः । 

छ अयं कविपण्डितो दण्डी नवमशतकासश्नकालीनो विभाव्यते। 
यतो नवमश्तकावमाघक्रवेः "पतत्पतङ्ग' इ> पयमुदाजहार । काव्य 
ग्रन्थेषु माघकवेः पचै चमाद्िक्षितः । पतत्छृता प्रन्थास्तु राजशेखयो- 

क्तेखयः प्रतीयन्त- 
च्रयोऽभ्मयख्रयो देवारयो वेदादयो गुणाः । 
त्रयो दण्डिप्रवन्धाश्च रिष खोकषु विश्रुताः + 

तेच द्ाकुमारचरितकाव्यादशोदयः। 

५ अयं नवमहातकासन्नकारीनो सुद्ररो चामकमद्पुजः श्ुङ्गारति- 
खककतू सद्राद्धिन्नश्च । 

६ अयं भवभूतरधस्तनो यतो भवभूतिरकृतमहावीरचरितस्य^दोदै- 
ण्डाञितचन्द्ररोखरधयु'रिति पद्यमुदाजहार । भवभूतिसरमयस्तु 
प्राङ् निर्णीतः। 

७ भट्कह्टरपुत्रेण मुकुखेन निरूपिता । 

सूरिपरघोधनाययममिधा वृत्तिमातृका॥ 

८ अयं नवमशतकोत्तराधकाछिकः। 
ध्वनिनातिगमीरेण काव्यतच्वनिवेरिना । 
आनन्दबधनः कस्य न।सीद्ानन्द वधनः ॥ 

९ याररामायणांदिकती । 

१० अयमालङ्कारिको घक्रोक्तिकारनाम्नापि ख्याप्यते । 



पंचमो विलासः । ३३ 

ग्यक्तिविवेकमकररोन महिमां महिमाधितः ॥ ६ ॥ 
आचायामिनंवैगुप्नो ध्वन्याङोकस्य लोचनम् । 
शोद्धोदानिरलंकारसुत्राण्यथ विनिर्ममौ ॥ ७ ॥ 

दश्चरूपकनामानं अन्थरलं प्र॑न॑जयः | 
धनिको दशूपस्याखोकं चक्रे प्रयल्ञतः ॥ ८ ॥ 
वागभटो व ममटाक्षकारं च काव्यानुशासनम् ॥ 

१५ भोजः सरर्वेतीकंठाभरणं कृतवान्ृपः ॥ ९ ॥ 
मर्श्पटभटर आतिने काव्य््रीकाशमुत्तमम् । 

११९ अय राजनकमाह्माचायः खिस्त।व्दस्येकादश्श्तक्ना- 
रभ कादमीरदेशे वभूव । महाविद्धांसमेनं खण्डनखादयस्य चतुर्थे परि- 
च्छेदे श्रीहर्षो विद्वानेव प्रकश्स- 

दोष व्याक्तिविषेकऽमु कविलोकविटोचने । 
काव्य्मीमांसिषु प्राप्तमहिमा माहमारतः॥ 

व्यक्तिविवककरणप्रयोजनं स स्वयमाह स्म-- 
अयुमाने$न्तभौवं सर्व॑स्येव ध्वनेः प्रकाराथेतुम्। 
व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य माहमापरां वाचम् ॥ 

१२ अय दशश्मशतकासक्नकारीनः काद्मीरिकश्च । पतस्प्रणीता 
ग्रन्थाः सप्दश्ासन्नाः । 

१२ अय विप्णुतनृजो मुजभूपतिसभायामासीत् । यतः स स्वय- 
महि स्म. 

विष्णोः सखुतेनापि धनंजयेन विद्न्मनोरागनिबधदेतुः। 
आविष्कृतं मुजमदीश्गोष्ठीवेदग्ध्यभाजा दशारूपमतत्॥ 
मुजभूपतिसमयस्तु खिस्ताब्दस्य नवमश्तकोत्तरभागः। 
१९ धनिकोऽपि धनंजयस्य सहोदरत्वात्समानकाटिकः। 
१५ मोजस्येद सरस्वतीकण्ठाभरण नवीनविचारविकर्मनति- 

भरयोज्नीयविषयविस्तीणमपि काव्यप्रकाश्चात्पूवंमालकारिकाणां 
कण्ठाभरणमेवाभूत्। 

१६ राजानको मम्मराचार्यो हादशशतकपूवाधं कादमीरेदे दये बभूव 
१७ अरिमन् ग्रन्थे सवाककारशासखाीया शिक्षा परिसमाप्यते । 



ह४ ्रन्थकतपरिचये 

आचायंहेमचन्दरश्च काव्यर्ुंशासनं तथा ॥ १० ॥ 
रूययप्यैकः पंडितोऽककारसवेस्वमथाकयेत् । 

भट्शोभाकरो ऽलकाररलाकरमद्मुतम् । ११ ॥ 
दोद्धोदनिप्रणीतानां सूत्राणां कवितार्किकः ¦ 
व्याख्यानं केशवश्यक्रेऽकंकाररोखरामिधम् ॥ ५२ ॥ 
चन्द्रलोक जंयदवः कृतवान्विदुषां मुदे । 

(~^ [९ ८2२२ क, [१ [द 

महाकविजेयरथा द्यरुकारावमषिनीम् ॥ १२ ॥ 

भानुदत्तेभं रसमंजरी रसतंरगिणी । 
काम्य॑कस्पलताश्रीमदरिसिहेन निर्मिता ॥ १४ ॥ 

क, (० २५. 9 ऋ भ [*) 
फविकल्परतां देवेश्वरो विद्धान् प्रणीतवान् । 

मूरिपरिश्रमाद् विद्याधर एकेविरीं तथा ॥ १५ ॥ 
साहि्थ॑दपणं अन्थमन्वथोभिधमातनोत् । 

अत पवास्य पञ्चारादासन्नाः टीकाः सन्तीति विक् । 
१८ शद् काव्यप्रकाश्ानचुसारि। 
१९ राजानकसक्ञकोऽय रुप्यकः कादमीरेषु दाद शशरातकासन्नपतव- 

भागे बभू । 
२० अयमपि काडमीरिकः । 
२१ एतत्समयादिक प्राङ् निर्णीतम् । 
२२ अयमपि कादमीरिका राजानकसन्ञकश्च । 
२३ अय भेथिखः। 
२४ श्यं श्टोकरचना प्रकारदर्िका। 
२५ श्यमपि च । 

२६ अस्य श्रन्थस्योपरि सुप्रसिद्धकाराचलमदिटनाथसूरिणां तर. 
ङाख्या व्याख्या वतेते । 

२७ अयं प्रन्थो यद्यपि काव्यप्रकाक्ञापेक्षया द्वितीयकोरै 
गण्यते तथापि याववुपयुक्तकाव्यराक्चाधायकत्वाहपैण पव वस्तुतः 
साहित्वशासख्रस्य उक्तं च समापो-'साहित्यदपणममु सुधियो विलो 
कंथ साषहित्यतच्छमसिटं सखुखमेध वित्तति' ॥ 



पंचमो षिखचः ३५ 

विश््वनथिमहापात्नं कविराजपदांकितः ॥ १६ ॥ 
चक्रे शं{ङ्धरः शाङ्जेधरपद्धतिमात्मनः । 

भरीमन्दारमरन्दं च कृष्णः कविपदाकितः ॥ १७ ॥ 
काव्यप्रदीपमतेने गोविन्दः ठक्कुरः सुधीः । 
तथा प्रतीपरद्रीयं विर्श्ीनाथः सुधीवरः ॥ १८ ॥ 
प्रणिनाय धमर्दीसो विदृग्धमुखमंडनम् । 

ह्ये ुवर्यानन्दं पडितेन्द्रप्यदीक्षितः ॥ १९ ॥ 
रसगे्गीधरं ठम तकककेशमात्मनः | 
पंडितेन्द्रो जगन्नाथशमी निमय सवशः ॥ २० ॥ 
साहित्यकैसुद वि्यामूषणं बलदेवः | 

२८ अर्यं खिस्ताब्दस्य चतुदेशातक पुषा वभूव । 
२९ अय चतुदशशतकोत्तरयाधकालिकः। 
३० अयं पचदशशतक त्तरभागे वभूव । 

३९१ अयमपि पञ्चद शच श तकोत्तराघासन्नकाटीनः। 
३२ अस्य रत्नापणास्या व्याख्या मद्ङिनाथसरूरबूनुङ्प्रारस्ा- 

मिना कृतास्ति । 
३२ अयं सप्तदशशातकासन्नकाटीनः । मल्लिनाथसुषट्समयो- 

प्येतदासन्न पव पतति । 
३४ अयं सादित्यदपंण वेवृतिकाररामचरणतकवागीक्षतः कि- 

देव प्राक्तनः । यतस्तद्धन्थस्य चचा रामचरणग्रन्थात्पराग्भवे 
नास्ति । रामचरणसमयस्तु १६२२ हशाकाब्दः। 

३५ अस्याप्यदीक्षितस्य पण्डितराजजगन्नाथसमानकाङलिकत्व- 
भमवसीयते । यतस्तन शशायानं पडितराजं परतीदमु्त- 

कि निः शंक शेषे शेष वयसि स्वमागते सत्यौ । 
अथवा खुखं दायीथाः जननी जागतिं जान्हवी भवतः ॥ 
जगन्नाथसमयस्तु प्राङ् निर्णतः। 
३६ अत्रग्रन्ये साहिव्यावेषयिणी केवरं विचारचचा । 
३७ अयं चेतन्यमहाप्रथुभक्तः । अष्टादशारातककालीनः। 



्रन्थकतैपरिचये 

विग्वदरवरकती चक्रे स्वमरकँरेकौस्तुमम् ॥ २१ ॥ 
साहि्थसारमकृताच्थुतरायसुधीवरः ॥ 
शिवरामो स्सरलहारमत्यन्तसुन्दरम् ॥ २२ ॥ 

निर्ममे कानितन्दरेण समगृह्य काम्यदीपिका ॥ 
सादिस्यदेशसंदभः श्रीसीत{रामश्ाक्चिणा ॥ २३ ॥ 
घम॑क्षेत्र कुरुक्षेत्रे छावलाम्रामवासिना ॥ 

विदयासागरशब्दाक -छन्जुरापण शाल्िणा ॥ २४ ॥ 
्रस्थकतृपारेचयः प्रजेधो विदुषां कृते ॥ 
कृतो भूरिश्रमात्तेन प्रीयतां शिवया शिवः ॥ २५ ॥ 

इति पंचमे विखासः ॥ 

--< #-कङ्-~- 

३८ अयमेकोनविशातशरतकमध्यभागे वभूव । 
३९. दुरूदाऽय त्रन्थाधीततक्रणारुकारिकण बोद्धुं शाक्यते । 
४० अयं त्रथो विषयसंकखनक तात्पर्यां वुरूहरचनश्च । 
४९१ विकशातिदातकवतेमानेन । 
४२ सप्रति वतेमानन । 

यद् प्रथविस्तरे लोक आटस्यान्न प्रवतेते ॥ 
तदुग्रन्थस्य।स्य स्षिप्ता मयेवाकारि रप्पणी ॥ १॥ 

ह्ति कविरल्ञ पं०ङञ्जुरामरशासिविद्यासागरविरचितं 
ग्रन्थकतृपीरचयकाव्यं सरिप्पणं समाक्तम् ॥ 

~----~---~ट ठ 5९ ~र शठ-र ज - 



मर्दक सिडान्तसुक्तावस्या 

विषयानुकरमः । 

विषयः पृष्ठे. 

मङ्गलाचरणम् । ४ 
पदाथविमागः । ९ 
द्रव्यविभागः । १२ 
गुणविभागः । १५ 
कमंविभागः । १६ 
सामान्यनिरूपणम्। शद 
विशेषनिरूपणम् । १८ 
समवायनिरूपणम् । १९ 
अभावविभागः। २१ 
सप्तानां पदार्थानां साधम्यनिरूपणम् । २४ 
द्रव्यादिपञ्चानां दव्यगुणकमंणां च साधम्यंम् । २७ 
सामान्थविशेषसमवायाभावानां साधम्यंनिरूपणं परिमाण्डल्या- 

दीनामकारणत्वञ्च । रद 
कारणत्वनिरूपणं कारणविभागश्च । २८ 
अन्यथासिद्धत्वनिरूपणम्। ३० 
अन्यथासिद्धानां परिगणनम् । २२ 
द्रव्यस्य समवायिकारणत्वकथनं गुणकर्मसाधम्यं च । ३४ 
क्षित्यादीनां नवानां साधम्यम् । २५ 
क्षितिज्ञरतेजःपवनमनसां साधम्य॑म् । 5 
कालाकाशात्मदिशां क्षित्यादीनां पञ्चानां चतुणा" च साध्यम् । „, 
आकाद्ाशरीरिणां साधम्थम् ¦ 29 

६ 



विषयः 

प्रथ्वीजखतेजसां पृथ्वीजल्योः पृथिवीते जसो साधर्म्यम् । 
पृथिव्ये ोवाय्वाकादात्मनां साधम्यंन् । 
षेधम्यदिग्दशंनम् । 
वायुप््रतिषुके के कति च गुणा इति कथनम्। 
पृथ्वीनिरूपणम्। 
जलनिरूपणम् । 
तेजोनिरूपणम् 
वायुनिरूपणम् । 
आकाशनिरूपणम् । 
काटनिरूपणम् । 
दिङनिरूपणम् । 
आत्मनिरूपणम् । 
शरीरात्मवादि ( चोवाक ) मतखण्डनम्। 
हृद्वियात्मवादिमतखण्डनम् । 
मनअत्मवादिमतणखण्डनप् । 
विज्ञानात्मवादिमतखण्डनम् । 
नित्यविज्ञानात्मवादि ( वेदान्ति ) मतखण्डनम् । 
सगस्यमतखण्डनम् । 
परदेदादावात्मायुमानादि । 
वुद्धिद्धेविध्यम् । 
अयुभूति चातुर्विध्यम् । 
प्रत्यक्षषडविधत्वम् । 
घ्राणादिभ्राद्यकथनम्। 
नयनग्राह्याणा कश्रनम् । 
चाश्चुषप्रत्यक्षे कारगकथनम्। 
त्वगिन्द्रियग्राह्यकथनं त्वाचप्रत्यक्चे कारणकथनं च | 
ज्ञानसामान्ये कारणम् । 
मनोग्राद्यकथनम् । 
अतीन्द्ियक्ञानं, षड्विधपत्यक्षे हेतुकथनं करणकथनं च । 



विषयः 

परत्य्षज्ञाने व्यापारकथनं टोकिकसंनिकषंस्य षडविधतं च । 
रोकिकप्रत्यक्षतरेविध्यम् । 
सामान्यरश्चणपरत्यसत्तिनिरूपगप् । 
ज्ञानटक्चणप्रत्यासत्तिनिरूपणप् । 
योगजप्रत्थासत्तिनिरूपणम् | 
अनुमितिव्युत्पादनं तत्र व्यापारस्यं कारणस्य च कथनम् । 
अयुमितिकरणे प्राचीनमतखण्डनम् । 

परामशंलक्चषणम्। 
पूवं पक्तव्यासिरक्षणम् । 
सिद्धान्तव्याधिटश्चणम् । 
पश्चक्चषणम् । 
हैत्वाभासविभागः। 
अनेकान्तदेत्वाभासविभागः । 
हेत्वाभासलक्षणम् । 
अनेकान्तिकटक्षणादि । 
साधारणरेत्वाभासलक्षणम् । 
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विरुद्धरृक्षणम् । 
असिद्धिविभागः । 
असिद्धि्रयोदादरणानि । 
सत्प्रतिपक्चलक्चषणम् । 
कालत्ययापदिष्ट ( बाधित ) लक्षणम् । 
उपमितिष्युत्पादनम् । 
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हाक्तिग्रहकारणविचारः | 
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कोशाच्छक्तिग्रहः। 
आकप्तवाक्याच्छक्तिग्रहः । 
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व्यवहाराच्छक्तिग्रहः । 
वभयेयनयसिः । 
ज । 
1 
1 तदूमेदनिरूपणं ` 
५०८५ निरूपणम् । । 
ब्द ह धे करणकथनम् आसत्तिनिर नदम् | स पणं च । 

ृक्षानिरूपणं तात्पयनिरूपणं च । 

स्मरणनिरूपणम् । 
मनोनिरूपणम् । 
गुणनिरूपणम् । 
बूतयणाः 

मूतगुणाः। 

क । 
0 । 
१ ६ | 
6 

न्यगुणाः। 
रष । 
म । 

न्द्रया अकारणगुण 1 गोत्पश्ना गुणाः । 

, कारणगुणोद्धवगु वगुणाः 
कमंजगुणाः । (री 
1 
अ । ̀  
1 यिनिमित्तकारणगुणाः 

यध्त्तिगुणाः। ॥ 

पुष्टे. 
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विषयः 

रूपनिरूपणम् । 
रसनिरूपणम् । 
गन्धनिरूपणम् । 
स्पशानिरूपणम् । 
वैशेषिकमते पाकोत्पत्तिः। 
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परिमाणनिरूपणम्। 
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बुद्धिनिरूपणम् । 
संशयनिरूपणम्। 
प्रमानिरूपणम् । 
प्रामाण्यस्य स्वतोग्राह्यत्वखण्डनम् । 

घ्यािग्रहोपायः । 
उपाधिनिरूपणम् । 
उपाधिप्रयोजनम् । 
वैरोषिकमते प्रमाणदशंनं तन्मतखण्डनं च । 
अनुमानत्रेविध्यं व्यापिद्धेविध्यं च । 
व्यतिरेकव्यांसिनिरूपणम् । 
अथाीपत्तेः प्रमाणान्तरत्वखण्डनम् । 
अनुपलमभ्भस्य प्रमाणान्तरत्वखण्डनम्। 
चेष्टायाः प्रमाणान्तरत्वखण्डनम् । 
सुखनिरूपणम्। 
दुःखनिरूपणम्। 
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विषयः 

इच्छानिरूपणम् । 
देषनिरूपणम्। 
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॥ इति विषयानुक्रमः समाः ॥ 

पृष्टे. 
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2, 2 । „| 

विरोप-सूचना । 
------- स्क कककनख्णके ------- 

| हमारे यहां हर तरह की संस्कृत पुस्तके भे 
| भाषा टीका के हरवक्त तैय्यार रहती हैँ इसके 
[ अछि हर तरह की छपाई तथा जि्द् के ? 
 वेधाईं का कायं भी होता हे। 

नीचे छिखे पते पर पत्र व्यवहार कर । 

जयकृष्णदास-हारेदासगुप्रः- 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफीस 

विद्याविखस प्रेस, गोपारमंदिर रेन । 
बनारस सड 

न 

क, ६. 

4७००७ < ®< <> 



॥ श्रीः ॥ 

® . सिद्धान्लसुक्ताथली @ 

मृखचन्द्रिकोपेता । 
प्रत्यक्षलण्डम् १ । 

चूडा मणीकतविधुवेखयीकृतवासुकिः । 
भवो भवतु भव्याय टीलाताण्डवपण्डितः ॥ १ ॥ 

विवृतिः 
या सम्यग् विधिविधुशङ्करेने बुद्धा 
द्ुद्धान्तयतिभिरथा न किञ्चिदेव । 
सानन्दं विहरति या गृहे मणीनां 

` मव्याथं भवतु ममाद्य साद्यदेवी ॥ १॥ 
षाचा हृदा च वपुषा च यथाविधान- 
भाराितो यदि मया भगवान् गणेशः। 
विघ्राल्िहत्य इपया कृपणस्य सद्यः 
साहाय्यमद् कुरुतान्मम साध्यसिद्धो ॥ २॥ 
धमेक्षित्र कुसक्षत्र छष्वराग्रामवासिना । 
पण्डितछज्जुयमेण शादलिणा रिवसेावेना ॥ ३ ॥ 
पृवेवर्तिप्रकाशेन ये मूर बोखुमक्षमाः। 
तेषां मनोविनोदाय बिद्तिः क्रियते मुदा ॥ ४॥ 
दूरान्मात्सयेमुत्साये कषां कृत्वा ममोपरि । 
पण्डितेरपि वीकषयेय धिचतिमुरख्चन्दिका ॥ ५॥ 

अथ तत्रमवान् विभ्वनाथस्यायपश्ाननमटाचायो मङ्गलादीनि 
मङ्गलमध्यानि मङ्गरन्तानि च शासख्ाणि द्टिति प्रसिखानि भवन्तीः 
ध्यु सन्धाय प्रारिप्सितपतिबधकदुरितदुरीकरणाथेमादौ मङ्गलमाः 
अररति--ूङामण्रीङ्तषिधुरिति । चूडामणिः--दिरोभूषणमवूडा 
मणिः चूडाणिवत्सम्पद्यमानः इत इति श्चूडामरणीरूतः वचूडामणीरु- 



र सिद्धान्तसुक्तावलीं 

निजनिर्मितकारिकावलीमतिसंक्षिप्रचिरन्तनोक्तिभिः । 
विशदीकरवाणि कोतुकान्ननु राजीवदयावशंवदः ॥ २ ॥ 

विरतिः । 
तो विधुश्वन्द्रो येनं स॒ तथोक्तः । “विधुः खुधांद्युरिति” चन्द्रनाम- 
स्वमरः। अजाभूततद्धावे च्विः। वलटय-कङ्कण “वलयः कण्ठटरोम्मणि 
स्याद्वलय कङ्कणेऽपि चः इति विद्वः । वासुकिनोगराजः । रेषमुक्त- 
रीत्या। ननु विधोदनचूडामणीकरणं वासुकवंर्यीकरणे वा किमत्याशं- 
कापनोदाय भवं बिहिनष्टि-ीखतति । खखया स्वाभाविक्या 
यत्ताण्डव नृत्य तत्र पण्डितो नेपुणः। पाण्डतो निपुणाऽभिनल्ञःः 
दति वेजयन्ती । पण्डा बुद्धिः सजाताऽस्येति पण्डितः । तारकादि 
त्वादितच् । भवः शिवो भव्याय कल्याणाय भवतु । सृतो च रिवे 
भव' इति नानाथेरल्लमाखा । 'आ्लीनेमस्किया वस्तुनिरदश्ा वापि 
तन्मुखम्" इत्याचायद्ण्डिन उक्तेराशीराद्यन्यतमस्य निबन्धमुखल- 
क्षणत्वाद्वस्तुनिर्दं रालखकमत्र मङ्गरमीदवररूपवस्तुनिर्देरात्। आ- 
छी वोदात्मकमनत्र मङ्गलमाररीर्थं कड्विधानादिति सप्रदायः॥ १॥ 

निजति । स्पष्टम् । अतिसर्किप्ता विस्तृतिरहिता याः प्राचामा- 
चायौणामुक्तयस्ताभिस्ता आध्धित्येव्यशः । गस्यमानापि क्रिया का. 
रकविभक्तो प्रयोजिका । ननु प्राचीनच्रन्थाध्ययनेनैव कारिकावल्युक्ताथै- 
स्य ज्ञानं भविष्यतीति किमनेन मुक्तावरीनव्यग्रन्थनिमाणप्रयासेनेति 
शाङ्काक्मनाथेमवातिसह्धि सचिरन्तनव्युक्त भवति । पदद्धयमिदं प्र 
तग्रन्थस्यतरग्रन्थेभ्यो गताथत्वं निमूखत्व च वारयति । न दह्यतिवि. 
स्तृतग्रन्थो ऽधुनाद्वियते न वा प्रा्चानमतावलम्बनं विना नव्यग्रन्थः 
श्रद्धेय इति भावः । विदादीकरवाणीति । निजनार्भेतस्य कारि. 
कावलीन्रन्थस्य विशदीकरणं तु भ्रन्थप्रचारार्थं शिप्यवुद्धिवैशदया् 
वा बोध्यम् । श्रयोजनमयुहिश्य न मन्दोऽपि प्रवतेतेः इति भट्पादो- 
कमन सन्धाय वेदुष्यप्रदशनादिजन्यकीर्यादिफलसच्वेऽपि मुख्यतः 
स्वग्रदृत्तेः फलमेतदेव द्रयति-राजीवति । शिष्यदयावक्छवद 
इति वक्तव्येऽपि नामोत्कीतनमतिग्रेमाभिव्यंजकम् । दोतुकान्ननु कौ. 
तुकादेव न प्रयासादित्यथेः ¦ पतन परृतन्रन्थकरणे मम इशररेरोः 
ऽपि नासीदिति ध्वनितम् ॥ २॥ 



मूटचन्द्रिकापेता । र 

सद्रग्या गुणगुभ्फिता सुकृतिनां सकमणां ज्ञापिका 

सत्समान्यविशेषनिस्यमिरङ्ताऽभावप्रकषोञ्वला । 

विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तम॒क्छावखी 

विन्यस्ता मनसो सुदं वितनुतां सयुक्तिरेषा चिरम् ॥ ३ ॥ 

विचरतिः। 

सद्रव्येति । नवभिरद्रव्येः सहितत्यथः । गुणाश्चतुर्विशाती शू 
पादयस्तेभुम्फितां । सतामुतक्षपण्ठादीनां पञकर्मणां ज्ञापिका बोघ. 
यिन्री । सज्ञातिरूप सामान्यम्, व्लेषाक्नेत्यखभाव च ग्रन्थक्देवाभि- 
धास्यतीत्यटे टखकिटेन । सर्दयाक्तः-सत्यः सत्याथप्रत्यायनसाम- 
थ्यँन समीचीना दोषहीना वा युक्तयो यत्र सा। पतनागमसिद्धमपि 
वस्तु युक विना न प्रक्षावद्पेक्षणीयं भवति नूननविक्षानोन्मीलित- 
लोचनेस्तूपहसरनीयं भवतीति सूचितम् । करिष्यमाणाया अपिमु- 
क्तावट्या वुद्धधा सन्निघापितत्वादपा बुद्ध स्थेत्यथेः। पव वुदखयाऽऽखूढी- 

व्येव छेखनखम्भवादिति भावः । स्वकीप्यैनुवृत्तये स्वनाम ग्रन्थनाम 
चोपानेवभ्नाति- विदवनाथक्ृतिना सिद्धान्तमुक्तावरीति पदद्वयेन । 
प्वादि प्रतिवादिभ्यां नर्भोतोभ्थः सिद्धान्तः" सिद्धान्तरूपाणां मुक्ता- 
नामावर्टति सिद्धान्तमुक्तावली, इति ग्रन्थनामाथैः । विष्णोः सः 
व्यापकपरमेश्वरस्य वक्षस्युरासि श्वक्षा वक्षःस्थलमुरः' शति 
हारावली । विन्यस्ता-सप्रमार्पिता, चिरमतिवेलम् , सुरुतिनाम. 
घीतव्याकरणादिश्ाखानधीताचन्तामण्यादिग्रन्थानां विदुषां सुदम्- 
हापोदकुराखत्वरूप सवविद्याप्रकाशश्नतारूपं वाऽऽनन्द् वितचुतां ददा- 
तु । तथा चमामव न्यायविदयामुददय न्यायभाष्यङृदाह--श्वदीषः 
सध्रचियानाम्ः इत्या्रै । अन्नेव “मुकस्तकविवर्जितः' श्त्यादिरखेकथ- 
सिद्धिर प्यनुकूला तकमूरत्वार्सवेविद्यानामिति बहुधा स्फुरन्नपिन 
ग्रन्थमोरवभिया तद्गतविरोषोन्यासि । ब्रन्थरूता दव्यादिपदाथव- 
स्वेन रूपेण मुक्तावलीनिरूपितं साघम्यमुक्तम् । तथाहि-यथा मुक्ता. 
माङ दरव्यसाध्या गुणन सुत्रेण गुभ्फिता पुण्यवत्सत्कमंस्यापिका त. 
य्चेयमपि । मालापक्षे सत्सामान्य मुक्ताजातिर्विक्लेषो महत्वादिकम- 
भावोऽन्धकारः प्रकषैः प्रकाशः सङ्गतिरतिरोहितैव्र। सद्रव्यस्यादि. 



४ सङान्तसुक्तावटीं 

नूतनजलधररुचये गोपवधृ्ीदुकूल्चौराय । 
तस्मे ठृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥ १॥ 

विन्नविधाताय कतं मङ्गलं रिष्यशिक्षायै निबध्नाति नूतनेति । 

विवुतिः। 

ना द्रव्यादीनां विषयत्वं पदाथेतस्वज्ञानस्य प्रयोजनन्व प्रतिपाद्यप्र. 
तिषपादकभावस्य सम्बन्धत्वं पदाथंतचनिन्चासोारधिकारित्वमित्य- 
नुबन्धचतुष्टयमपि दर्दितमुक्तं च भट्पदेः- 

विना विषयसम्बन्भो तथेवार्थाधिकोरिणौ ॥ 
अब्याख्येयो मवेत् ग्रन्थः स्याद् ग्रन्थे तश्चतुषएटयम् ॥ इति ॥ ३॥ 

विष्नविधातायेति । प्रारिप्सितप्रतिबन्धकवुरदष्टनाराधमित्यथैः। 
कृतं वुद्धश्यानुष्ठितं वा प्राचीनाचार्येः स्वस्वनिवन्ध्रे कृतमत प्वेहापि 
तदनुरोधेन कतम् , एतेन स्वस्य पूवाचायोनुकतृत्वमावेदितं न स्वत. 
न्घत्वम् । मङ्गकं--वि घ्ननादाकत्वेन कस्याणकारकमीह्वरनतिरूप. 
म् › 'मङ्गटं मङ्गलाचारे मङ्गखो भरापिनन्दने' नपुंसकन्तु कल्याणे' 
इति विदवमेदिन्यो । अनेकाथेत्वाद्धातूनां गत्यथेकान्मगिधातोरल- 
च् । धातूनामनेकाथत्वं भाष्ये निर्णीतम् । नु विष्नविधातस्तु का 
यिकेन मानसन वा मङ्गटेनापि कत शाक्य इति कथमाचार्येण कायि- 
कः मानसं च मङ्भट हित्वा वाचिकमव ततकतमिल्याश्क्याद-शि. 
ष्यरिक्ाया इति । मत्कृतमङ्गल रष्टरा मच्छिष्या अप्येवं कुयुरि. 
त्यार्तिकतोापदेक्षानाथेमिति परमाथः | निव्र्नाति-लिखवतीव्यथः। 
यत्तु प्रकाश्ारृतो विघातायेति पद् सकीचकैरिति' षद् ष्याचख्युस्त- 
च्चिन्त्यम्- 

"धात्वथै बाधते कथित्कथ्ित्तमनुवतैते । 
तमेव विष्िनष्ट्यन्य उपसगंगतिख्खिधा ॥ 

इति महदुक्तेर्विंशेषण घात इत्यथे ग्रन्थ सात्प्यीत्। विदोषश् भ. 
ध्यावसार्नविध्ननाशकत्वम्। उपसगौणां धातोश्च अनेकार्थत्वकल्पनापे- 
-श्षया केवरधातोरनेकाथत्वकद्पने काघवाच्च एवं सोपदटस्यान्या्थो. 
पि धातोरेव कद्पनीवः- 
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ननु मङ्गलं न विन्नष्वंसं प्रति नवा समानं प्रति 

कारणम्-- विनापि मङ्गलं नास्तिकादीनां मन्थ निर्विं्नपरिसमा- 

परिदशेनादिति चत् । न, अविगीतशिष्टाचारविषयत्वन मङ्गरस्य 
सफरुतव सिद्धे तत्र च फरजिज्ञासायां संभवति रष्टफरुकत्वे 

अर्टफरुकल्पनाया अन्याय्यत्वात् उपाध्थतत्वास्च समाधिरेव 

फठं कल्प्यते । इत्थ च य॒त्र मङ्गलं न ददयते तत्रापि जन्मा- 
न्त्ीयं तत्कस्प्यते। यत्र च सत्यपि मङ्कले समास्िने दश्यते तत्र वर- 

विद्तिः। 
'सम्भवेत्यकवाक्यस्वे वाक्यभेदो न चेष्यते" 

इति भगवत्जेमिन्युक्तेः। यदपि केचित्समादधरुरूपसगौणां वा- 
चक्रत्वमभिप्रस्यद् मुक्तमिति, तदपि नातिरख्चिरम्-वस्तुतस्तुपसर्गी. 

णां योतकतापक्षस्यै वाभ्युपगमादित्यलमुपजीव्यानां मान्यानां व्या. 
ख्यानेषु कराश्च विक्षेपण ॥ 

व्यतिरेकव्यभिचारमभिप्रेत्य कश्कां करोति-नन्विति। विधष्नध्वसं 
प्रतीत्यादि । विध्नध्वससमाप्त्यन्यतरनिषएठका्य तानिरूपितकारणता 
मङ्गलनिषठा नास्तीत्यथः । एवं च मङ्गरुं निष्फलं फखविरोषशुन्यत्वा- 
दिति भावः। विनापि मङ्गर-मङ्गखाचरण विनैव, मङ्गरं विष्नध्व॑स- 

सखमाघ्री प्रति कारणस्वामाःववत् कायाधिकरणवृत्यत्यन्ताभावप्रतियो- 
गित्वाद्धरं प्रति बेमवत् इति प्रयोगो व्यतिरेकव्याभेचारसाधक इत्य. 
थः । ने्षिष्नपरिसमाकिदशेनात्-विष्नध्वंस पृवकसमाप्तेरनुभवात् । 
अविगीतेति । विगतो निन्दितस्तद्भिन्नो यः शिएानां फलसाध 
मतांदरो भ्नान्तिरदितानामाचारस्तद्धिषयत्वेन, मङ्गलस्य-मङ्गलाचरणः- 

स्य, सिद्धभ्नुमिते, मङ्गलम् सकलमविगीतशिष्टाचारविषयत्वाङेति 
प्रयोगादित्यथः । तञ्च-मङ्गर, अन्याय्यत्वात्-ख्ष्टेतु नारष्टमिति ज्ञे 

मिन्युक्तेरयुक्तत्वःद् गोरवभ्रस्तत्वाच्चेत्यथः । उपस्थितत्वाच्चेति । 
उपस्थितं विहायानुपास्थतपरिकदटपने मानामावाद्चत्याक्यः। क 

सप्यते एनुमानतो ज्ञायते । इत्थं च-मह्गखाचरणस्य समासिफलकत्वा- 

ङ्गीकारे च। यत्र-नास्तिकादीनां ग्रन्थ, जन्मान्तरीयं-पूवेजन्मायुष्ठितं, 
-तत्-मङ्गरे, करप्यते-कायौत्कारणमनुमेयमिति न्यायेन नास्तिका 
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वत्तरो विघ्नो विश्नपराचु्यं॑वा बोध्यम् , प्रचुरस्यास्थैव बल्वत्तरविश्न- 
निवारणे कारणत्वम् । विघ्नध्व॑सस्तु मङ्गरस्य द्वारमिस्याहुः प्राञ्चः । 

नव्यास्तु मङ्गर्स्य विन्नध्वंस एव फं समास्तु बुद्धिप्रति- 

भादिकारणकलपात् । न चेवे स्वतःसिद्धविघ्नविरहवता कतस्य म- 
[वा कया 

ङ्गस्य निपष्फठत्वापीत्तीरेति वाच्यम् । इष्टापत्तः, विन्नशंकया तदाच- 

रणात् , तथेव शिष्टाचारात् । न च तस्य निप्फङ्ते तद्बोधकवेदप्रा- 
विचुतः। 

दयो जन्मान्तरीयमङ्गखवन्तो ग्रन्थसमाप्षरित्यनुमानाद् वुख्यते । 
य्न-कादम्बयषदौ । समाक्तिरिति । प्रारन्धन्रन्थस्येति शेषः, वि. 
ध्नप्राचुयैमिति । कादम्बयदेमङ्गटेन बहुतरविघ्नानां नाश्चायेतु- 
महदाक्यत्वात् समाप्िन जातेति निष्कषेः । अस्यव-मङ्कटस्येव। का 
रणत्वाभेति । बलवत्तर{वघ्नध्वंसनिएकायतानिरूपितकारणतापि 
बरवत्तरमङ्गलनिषठेव बोद्धव्याति भावः । द्वारं प्रधानफलम् । 

नव्याः-चिन्तामणिरृतो गङ्कशोपाध्यायाः, इत्याहु रिव्यभरिमेणा- 
न्वयः । वविचघ्नध्वंस पवेति । न सर्माप्रिर्पीत्येवकाराथः। विघ्न 
ध्वसादत न किञ्चिन्मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनमिति भावः । बु. 
दि प्रतिमा्दति । वुद्धिर्धीः प्रतिभा मर्तिरतिः याद्वकोशेन 
यद्यप्यासां पयोयवाचकत्वमुक्तं तथाप्येष विराषः- 

बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञया मतिरागाभमिगोचरा । 
प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता॥ 

इतिभरतसुनिङतो ऽ वश्यमभ्युपेयः। अन्यथात्र बुद्धितः पृथक् प्रति- 
भारेखनं विदवनाथस्व व्याकुप्येतेति दिक् । समात्तिनिषएठकायैता- 
निरूपितक्ारणता त॒ वुद्धिप्रतिभादिकलापनिष्ठेवेत्य्थः । पक 
विघ्नध्वंसनिषघ्जन्यतानिरूपितजनकताया मङ्गटनिष्ठत्वेपि स्वतः- 

सिद्धो यो विष्नाभावस्तद्ता पुरुषेण कतस्याचरितस्य, मङ्ग 
छस्यास्ीवौदाद्यन्यतमस्य, निष्फलत्वापात्तिः- वेय््य॑प्रसङ्गः । समा. 
धानम्-इृ्टापत्तरिति । विष्नशङकूःया तदाचरणादिति । वि. 

च्नोऽस्ति न वेति सदिहानाः सर्वे किमपि प्रारिन्समाना 
मङ्कलमाचरन्त्येव मङ्गलं तु विध्नसतत्वे तं नाशयति तद्भावे पुण्यं 
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माण्यापत्तिरिति वाच्यम् । सति वित्रे तन्नाशस्यैव बेदमोभितत्वात् । 
अत एव पपन्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निप्फरसेऽपि न तदूबोधक- 
वेदमामाण्यम् । मङ्गं तु वि्नध्वंसविशेषे कारणम् विन्तथ्वंसविेषे च 
विनायकत्तवपाटादि । कचि विघ्नाव्यन्ताभाव एव समापतिसाधनम्- 
परतिबन्धकसंसगोभावस्थेव का्यैजनकत्वात् । इत्यं च नासिकादीनां 
भन्थेषु जन्मान्तरीयमङ्गलजन्यदुरेतध्वंसः स्वतः सिद्धविघ्रातन्तामावेो 
वास्तीति `न व्यभिचार इत्याहुः ॥ 

विवुतिः। 
जनयतीति निष्कषः । तथेव रिष्टाचारादिति । इदमुपलक्षणं 
फखद शनात् श्रुतितश्चत्यपि बोध्यम्-तथा च सांख्यसृच "मङ्गलाचरणं 
शिष्टा चारात्फलदशनाच्छुतितश्चतिः॥ तद्राधकवेदेति । मङ्गखवि. 
घ्नध्वसयोः कायेकारणभाववाधकवदः 'समात्तिकामा मङ्गलमाचरेत्' 
इत्याकारकं इत्यथः । सति विष्ने, न त्वमत्यपीत्यर्थः । तन्नास्य 
विघ्ननारस्य, पापञ्चमेण-पापवुद्या । तद्राघकति । प्रायशित्तस्य 
पापनाशकतावोधकेत्यथः । विनायकस्तवपाठादिसित्त । यथा 
विजातीयविध्नप्वसनिष्ठकायेतानिरूपितकारणता मङ्गलनिष्ठास्ति त- 
थेव विजाकीयविष्नध्वंसनिषठकाथतानिरूपितकारणता विनायक 
स्तवपाठाद्निष्ठाप्यस्ति, परन्तु मङ्गलं ज्ञानविरोषरूपम् पाठस्तु क- 
ण्ठताल्वाद्यभिघातरूप दव्यनयोभदः। कचत्-ग्रन्थादौ । विष्नात्यन्ता- 
भाव हति । विध्नस्यात्यन्तामावः अैकालिकससगावच्छन्नपतियो- 
गिताकः, समासिसाधनं-ग्रन्थसमाक्तिहेतुः । तत्र हेतुमाह -प्रतिवन्ध- 
केति । प्रतिबन्धकः कायैनिरोधकः कारणीभूतामावप्रतियोमीय्थः यः 
ससगोभावो ऽत्यन्ताभावरूपस्तस्थैव कायजनकत्वादिति-घरादि- 
रूपकाय।त्पादकत्वस्याम्युपगमादित्यर्थः । न व्यभिचारः । कारणा- 
भावे कायेभावरूपव्यतिरेकञ्यभिचारावकाशाऽत्र नास्तीत्यथः ॥ 

मूल नूलनेत्यादि । नूतनश्चासौ जलधर इति नूतनजटधरः 
वषोन्मुखत्वं नूतनत्वम् । तस्य रुचिरिव सुचिः कान्तियस्येति बहू- 
बहौ सचेपदलापः। इवार्थस्य समासगम्यतया इवपद्ाप्रयोगः। "राचः 
कान्ल्यार्चषोरति' विदवप्रकाशः । अब्ययदश्षोपमाठङ्ारः । गोपव- 
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संसारमहीरुहस्य वीजयिति । संसार एव महीरुहो वृक्षस्तस्य 
भीजाय निमित्तकारणायेत्यथः । एतेन इंडवरे प्रमाणं दर्चितं भवति । 
तथाहि-यथा घटादि कायै कतरजन्यं तथा क्षिस्यङ्कुरादिकमपि। न च 
तत्कतुत्वमस्मदादीनां संमवतीव्यतस्तत्कतृतवेनेरवरसिद्धिः । न च शरी. 
राजन्यत्वेन कर्जन्यत्वसाधकेन सस्रतिपक्ष इति वाच्यम् । अप्रयोज- 
कत्वात् । मम तु कवरत्वेन कायेत्वेन कायेकारणमाव एवानुकूरस्तकंः । 

विव॒तिः। 

धूशदुकूलचोराय-गोपीवखापहज, तस्मे-प्रसिद्धाय, अत्र श्यक्रान्त- 
भरसिद्धाचुभूता्थविषयस्तच्छब्दो यच्छब्दापादानं नपिक्षत' इति का 
व्यप्रकादाकदुक्तेने यत्पदाथीपेश्चेति विभावनीयम् । कष्णायेति । 
'नमः स्वस्ती'त्यनेन नमः योगे चतुर्थी । ससार एव महीरुहो बक्षः 
वृक्षो मद्ारुहः श्ाखीतिः शाब्दाणेवः। बाजायाति । बीजं रेतसि 
त्वे च हेतावङ्कुरकारण' इति हेमः । बीजशब्दस्य हेतु सामान्ये शाक्त- 
स्य॒धर्तार्थमाचष्े-निमित्तति । पतेनोक्तविशषणदनिन, श्दव- 
रे- परमात्मनि, निव्यज्ञानाधिकरणत्वमेवदवरत्वम् । प्रमाणमनुमा- 
नरूपम् ! ननु भ्यः सवेश्चः सवैविदि'व्यादिवेद वाक्येनिष्पत्यहमव- 
इवरसिद्धिरिति कि प्रयोजनमयुमानेनेति मा वह गवेमास्तिकरिये- 
मणे, वेदानाभरादवरोक्तत्वनदरवरासिद्धौ वदानामप्रमाणत्वात्तथा च 
वेशोषिक सूञज-'तद्वचनाद्म्नायस्य प्रामाण्यमिति" तेनेद्वरेण वचना- 
सप्रणयनादाम्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यंन खत इति सुज्राथैः। अयमवा्थैः- 
'तदप्रामाण्यमचतव्याघातपुनरुक्तदोषभ्य' हइत्यादिन्यायसूेषु परति. 
पादितः! ननु "वाचा विरूपनित्यय'त्यादिषेद प्रामाण्येन नित्यत्वमेव 
वेदस्य तथाच सिद्धं स्वतः प्रामाण्यमिति चेन्न । न हि खलु निपुणो- 
ऽपि स्वस्कन्धमारोदुं प्रभवेदिति न्यायात् । पृरोक्तमेव प्रमाण घर- 
यितु सन्द सचयति-तथादहीव्यादिना । घटादि कायैमादिराब्देन प 
टादेः परिग्रहः क्षित्यङकरादि रूपं काय कठृजन्यं कायेत्वाद् घट ववित्यनु- 
मानतः क्षित्यङकरादेः पक्षस्य कतेजन्यत्व साधनीये तत्कतैत्वेनदवर 
साघनम्। अस्मदादीनां तु जीवानामस्पश्चत्वादट्पसापथ्याच्च त. 
त्कर्वृत्वमसम्भवीत्यभिप्रायः । कतोर्मन्तसया त नोत्पत्तिघंटपट- 
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श्यावामूमी जनयन् देव एकः, विद्वस्य कतौ भुवनस्य गोप्ता" इ- 
त्यादय आगमा अप्यनुसन्धयाः ॥ १ ॥ 

द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्यं सविशेषम् । 
समवायस्तथाऽभावः पदाथाः सप्र कीर्तिताः ॥ २॥ 
पदाथौन्विभजते-द्रव्यमिति । अत्र सप्तमस्याभावलकथनदिव 

विच्तिः । 

मठादनामपि तथास्वप्रसङ्गात् । यदुक्तमभियुक्तैः-- 
जगतां यदिनो कता कुःटालन विना घटः। 
चित्रकार विना चित्रं स्वत पव भवत्ता ॥ 

पव च-'"कतैत्वसिद्धौ परमेदवरस्य साकारासद्धिः स्वत पव 
ज्ञाता । घरस्य कर्ता खलु कुम्भकारः कती शारी न च नाशरी- 
रीत्यादिकमपि द्रष्टव्यम् । अनमानवद्वेदोऽपौदवर प्रमाणयतीत्याह- 
द्यावा भूमा जनयन्देव पक इति । विद्वतश्चश्चुखत विद्वतोमुखो- 
विदवताबाहुरुत विद्वतस्पात् । सवाहुभ्यां धमतिसपतक्नेः--इति पु 
वो पादत्रया। ननु पृूवाक्तमीदवरसाधकायुमानमयुक्तं कायत्वपदीत 
हेताः साध्यामावसाधकायुमानान्तरसद्भावात् दत्याद्कते-नच 
ति । क्षित्यङ्करादिकं कतेजन्यं शरीराजन्यत्वादाकाडशवदित्यनुमाना- 
न्तरम् । ततोऽय सत्प्रतिपक्चो नाम दु्टदेतुरत्र दुनिवारदइति शङ्कत 
रारायः । समाघानम्-अप्रयाजकत्वादिति । व्याभेचारशङ्ापना- 
द्कतकंराहित्या्दित्यथः। यदि कच्जन्यत्वं न स्यात्तदा शारीराजन्य- 
त्वमपि न स्याति वदिप्रयेगि व्यभिचारराकापनोदकस्त्को ना- 
स्ति कञ्रजन्यत्वशरीराजन्यत्वयोः कायकारणभावस्यारष्पूवेत्वा- 
त् । सिद्धगन्तभ्रयोगे त॒ यदि कतृजन्यत्व न स्यात्तदा कायेत्वमेव न 
स्यादित्यत्रेकस्य कतृप्वनापरस्य कायेत्वन कायंकारणभावरूपस्तर्का 
उ्याभिच।रशाङ्ापनोद कोऽस्त्येव ॥ १॥ 

पदाथौन् न्यायवैलोष्षेकप्रसिद्धान् , विमजते-सामान्यतोऽ्वग. 
तान् वि्ेषरूपेणाभिधत्त इत्यथैः । मूटे-सप्तत्िपदं संस्तव प- 
दाथ इति दये(तनाथेम् । अत्र-दहिढयकारिकायाम्, षण्णां- 

२ 



१० सिडान्तसुक्तावली 

षण्णां भावत्वं प्राप्तं तेन भावत्रन प्रथगुपन्यासो न कृतः| एते च 
पदाथ वेदेषिके प्रसिद्धा नेय्यायिकानामप्यविरुद्धाः । प्रतिपादितं चै- 
वमेव भाष्ये । अत एषोपमानचिन्तामणौ सप्तपदाथमिन्नरतया शक्ति- 
साददयादीनामतिरिक्तपदाथत्वमाशाङ्कितम् । नलु कथमेत एव पदाथौः 
राक्तिसाददयादीनामप्यतिरिक्तपदाथतवात् । तथाहि -मण्यादिसमवदि- 

विञ्ञात्तः। 
द्रव्यादिसमवायान्तानाम् । भावत्वं षड्भावसिन्नमिन्नत्वं भराघम- 
नुमानाव्छब्धम् । द्रव्यादयः पडभावा अभनावत्वन्यधिकर- 
णधमैयुक्तत्वादित्यनुमानदहासरम् । पदार्थस्य तावद्दीवध्य-- 
भावाभावमेदात्, भावस्तु षोढा-द्रग्यादिमदादभावस्त्व्र प 
कविध पवेति भावः। तन-अनुमानवरखाट्ब्धत्वेन, भावत्वेन-पएते 
षडमावाः सत्तमस्तु अभाव इति शत्या पृथगुपन्यास उकह्टेखः । स्प 
छठोऽयमुप्रन्यासप्रकारो न्यायसारे । पते च-द्रव्याद्यभावान्ताः । प- 
दाथां इति । ज्ञेयत्वादिकं पदाथस।मान्यटक्षणम् । वेरापिके कणा- 
दृ तवैरोषिकराख, नेयायिकानां गो तमादीनां, अविरुद्धाः-अभिम- 
ताः, रोडरापदार्थानामत्रेवान्तभाीवसम्भवात्सप्तपदाथत्वे तेषामपि 
विप्रतिपत्तिनास्तीव्यथः । सप्तपदाथघु पोडरापदाथान्तमांवप्रकायो 
भाष्यमतमप्यनुधावतीत्याह-प्रतिपादेतं चति । सक्तपदाथातिरिक्तप. 
दाथास्त्वेत्रवान्तेभवन्तैरयनभिदहितमिति निष्कषः। अन्तभांवप्रकारस्त 

विस्तृतो नातिमूलोपयोगी चत्यल कारयापनया । अत पव-सक्तपदा- 
थस्वीकारादव । उपमानचिन्तामणो उपमानखण्डस्य चिन्ताम- 
गिग्रस्ये, सप्तपदाथमिन्नतया--प्ऱृताभिमतसप्तपदार्थए़थक्सये- 

नेत्यथैः । आ्ाङ्कतमुह्ङ्कतम् । ननु यचहवरः कार्य. 
णानुमीयते तथा रशक्तसादभ्यादयोाऽप्यनुमातु शक्या इति 
तेषां पदार्थत्वेन सप्स्वनन्तगतत्वन च कथं सप्तपदाथसङ्गतिरक्ते 
प्रभाकरमतेनाशङ्ते-नन्विति । अतिरिक्तपदाथत्वात्-सततपदार्थाति- 
रिक्तपद्ाथत्वनानुभवत् । अनुमवक्तिद्धपदार्थस्य चापलापानहत्वा- 
दिति भावः। प्रभाक्रसाभिमतशक्तिसिषद्ध ग्रन्थकारो निर्दिश्ति-त. 
थाहीत्यादिना । मण्यादिसमवाहेतेन-- बन्द्रकान्तमाणिमस्त्रौ षभ्या- 
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तेन विना दाहो न जन्यते तच्रन्येन तु जन्यते । तत्र मण्यादिना 
वन्हौ दाहानुकूख शक्तिनारयते उत्तेजकेन मण्यायपसारणेन च ज- 
न्यत इति कल्प्यते । एवं साददयरमप्यतिरिक्तः पदाथः | तद्धि न 
षटसु मवेष्वन्तभेवति-सामान्ये ऽप सत्वात् यथा गोत्वं निव्यं तथाऽ - 
त्वमपि नित्यमिति सादृश्यप्रतीतेः । नाप्यभावे-सत्वन प्रतीयमानतवा- 
दिति चेन्न । मण्याद्यभावविशिषएटवहयदेदाहादिकं प्रति स्वातन्व्येण 

विचुतिः। 
दिसदहितेन । दादो-दादानुकूखा शक्तिः, न जन्यते-नोत्पद्यते। त- 
च्छ्न्येन-चन्द्र कान्तमणिरहेतेन वन्हिनेव्यजुषज्यते । उत्तजकेन-सूय- 
कान्तमणिन। । मण्याद्यपसारणन--चन्द्रकान्तमण्यादिदुरीकरणेन । 
योऽग्निरग्धुं प्रभवति स प प्रतिवन्धकरहतुसद्धाव निष्प्रभो जायते अ. 
पनीते च प्रतिबन्धकदेतों दाहो भवति। यदस कार्यासच्छ स स्वतन्त्र 
पव द्रव्यादिपदाथंनिष्रः शाक्त्याख्यः पदाथः स्वीकतेष्यो दहाति तेषा. 
मादरायः। सक्तपदार्थष्वन्तभीवस्यासम्मवाच्छक्तेः पृथक्त्वस्िद्धिद्रं- 
छटव्या । पवं--शक्तिवदित्यथंः । अतिरिक्तः--पूर्वाक्तसत्तपदा्थभ्यो 
भिन्नः । ननु तस्य षडङ्भावेष्ववान्तःपातोऽस्तु किमतिरिक्तत्वकदट्प. 
नेनेदयाशङ्कथ समाघत्ते-तद्धि नत्यादि । सादद्यं दीव्य्थः। सा- 
मन्येऽपीति । सामान्यसामान्येतराेप्रयकरप्रतीतिविष्रयत्वात् इत्य- 
थः । सारदहयस्येति शेषः । गोत्वं नित्यमिति । सा नित्या सा 
महानात्मा तामाहुस्त्वतखादयः इति वाक्यपदीयोक्तरप्येतत् । गोः 
सन्ता गोत्वमहवस्य सत्ता ऽर्वत्वं तस्यामव च सत्ताख्यायां जातो 
सवं गवादयः राब्दा वाचकत्वेन व्यवस्थिताः । यद्यस्य षडमवेषु अ- 
न्तभविः स्यात्तदा षड़्मावानां सामान्यावृत्तितया गोत्वद्त्तिनिव्य- 
त्ववददवत्वे नित्यत्वप्रलययो न सम्भवदिति निगेखितोऽथः । सा 
डद्यस्य षडभावष्वन्त्भावे निराङृत्याभवऽन्तभाव निसयाचिकी- 
सुराह-नाप्यभाव इति । सत्वेन-भावत्वरूपेण । अत्रायमभिस- 
धिः-सादृद्यस्य सच्वरूपत्वादभावस्य चासत्वरूपत्वादुभयेमिदद्धेषः 
म्यमिति नासच्वरूपेऽभावे सस्वरूपं सारदयमन्तमवितुमहति । ना- 
भावे जायते भावो नेति भावेऽचुपास्यतामिति' वाक्षयपदायोक्तेः। 
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1 % न तता मण्यभावादेरेव वा हेतुत्वं कल्प्यते, अनेनैव सामञ्जस्येऽनन्तशक्तितत्पा- 
* भ ९ = न [9 ~ ° = 

गमावध्वेसकल्पनानोचेव्यात् । न चात्तजकरे सति प्रतिबंधकसद्धावऽपि 

कृथं दाह इति वाच्यम्। उत्तजकाभावविशिष्टमेण्यभावस्य कारणत्वात् 1 
^~ ८ ^~ स ८ १ दु भू प ध । 

सादुद्यमपि न पदाथान्तरम् , किन्तु तद्धिते सति तदृगतमूयोधमेव- 
त्वम् , यथा चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताल्कादकत्वादिमच्वं युखे चन्द्र 

सादइयमिति ॥ २॥ 
[र त्य भ, च दुट र कन = त ष 

्ित्यप्जोमरूदग्योमक्रारदिग्दहिना मनः । 

द्रव्याण, 

विन्तिः । 
मण्याद्यभावेत्यादि । उत्तजकामावविशिणए यो मणिश्चन्द्रकान्त- 
मणिस्तदादेरयाऽभावस्तद्विरिणए्वहयादेः. पवं चात्र समवायसव- 
न्धावाच्छश्नदादस्वावच््छन्नदादनिषएठकायतानिरूपिता तादात्म्यस- 
म्बन्धावज्छन्नात्तेजकामावविशशचिषएटमण्याद्यमाववि्िषएटवह्ित्वावाच्कछ- 
श्ना वहिनिष्ठा कारणता बोध्या । मण्यमावादरेवत्यवरब्दों 
खाघवं सूचयति । अनेनैव दादादेकंः प्रति मण्यमावकारणत्वनेव, 
समञ्जस्ये-सम्यङ्निवाहे। अनन्तरक्तोति । मण्यादेः समव. 
धानासमवधानाभ्यामसङृत्शाक्तरुत्पादस्तस्याः प्रागमावध्वसे। च- 
व्येष कल्पो गौरवान्न समञ्जलः प्रतिभातेत्यथः । उत्तजक-सू्य- 
कान्तमणो, प्रतिबन्धकसद्धावे -दादहरूपकायेप्रातिवबन्धकर चन्द्रकान्त 
मणो सति । समाधानहेतुमाह-उत्तजकाभावेति । कवलं चन्द्र 
कान्तमणेरवर दाहादिकं प्रति प्रतिवन्थकत्वं नास्ति किन्तत्तजका- 
भावविशिएटस्य चन्द्रकान्तमणेस्तं प्रति त्वम् । तदभावविशेष्- 
तदभावस्य च दाहे देतुत्वामेति निष्कषः । माणिखच वहिन दा. 
हरूपकायाजननाद्रह्ावनिव्यशक्तिर्भिन्नवेति तु न राङूनायम् , सू 
कान्तामावविशि्टचन्द्र कान्ताभावस्यव दादहहेतुन्वेन तत्र कस्पे माः 
माभावात् । ननु मास्तु राक्तरतिरिक्तपदाथत्व परमन्त्यस्य 
तु तज्ञिख्पष्ुवमवेत्याराक्याह-साददयमपि नति । स्पष्टोऽयं 
श्रन्थः ॥२॥ 

दव्याणीति । गुणवत्व द्रव्यत्वजातिमस्वं षा द्रव्यसामान्य- 
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दर्याणि विभजते-क्षत्यविति । क्षितिः प्रथिवी, आपो जलानि, 
तेजो वन्हिः, मरुद्रायुः, ग्योम आकाशः, कारः समयः, दिगाशा, देही 

आत्मा,मन एतानि नवद्रव्याणि ह्यर्थः । नु द्रव्यखजातो करं मानम् १ न 
हि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं-घृतुजतुप्रमृतिषु द्रव्यत्वाप्रहादिति चेन्न | काय- 

समवायिकारणतावच्छदकतया संयोगस्य विभागस्य वा समवायिक्रारण- 

विच्रुत्तिः। 

टक्षणमत पवन द्रवतीति दव्यमपि त॒ द्रव्यत्वजातिविशिष्रवोध- 
क॒ द्रव्यं तानि द्रव्याणि । विभजत इति स्वसमभिव्याहतप- 
दा थतावच्छेदकव्याप्यमिथोविरुद्धयावद्धमेप्रकारकवोाघनानुकूलो व्या 
पारश्च विभजेरथंः । आपो जखामीति । अञ्न यद्यपि क्षितिः पृथि- 
वो्यादिव्याख्यासाहचयंण प्रथपराबहुवचनं न युज्यते एक. 
व्याक्तमाच्रतात्पयंण प्रयोगे बहुन्वान्वये योग्यताविरहात्तथापि "भा 
पः स्रो भूम्नीत्यजुशासनेन तदुत्तरमकवचनस्यासाधुत्वादेव बहु- 
वचनं प्रयुज्यते इति दिक् । नयु द्रऽ्यत्वज्ातौ किं प्रमाणमिति 
(मानाधीना मेयसिद्धिपरव्याचायचित्सुखाक्तेः द्रव्यत्वासिद्धरन- 
न्तरं विभागवचन्ताया युक्तत्वात्प्रथमं द्रव्यत्वजातिसाधक प्रमाण- 
मेव वक्तव्यमिति प्रर्नकतुराशयः। सवेप्रमाणषु ज्येष्रत्वात्पत्यक्षस्य 
द्रव्यत्वजाती प्रामाण्यमाराङ् निराचष्ट-नरीति । तत्न द्रव्यत्व. 
जातो । धूतजत्िति । घृतमाज्यं, जतु लाक्षा, द्रव्यत्वाश्रदात्- 
द्रव्यत्वक्ञानानुत्पादात्। न च द्र्याकारानुगतमतिसाक्षिक द्रव्यत्व- 
त्वं पृथिव्यादौ कथोचत्तत्सस्वेऽपि वाय्वाकाशादौ तदसम्भवात् । 
न वा गुणत्वावच्छिक्नकायसमवािकारणतावच्डेदकतया तत्सिद्धि- 
नित्यानित्यद्नत्तितया गुणत्वस्य कायेतानवर्छदकत्वाादच्याहुः । का- 
यसरमवायात्यादि । सप्रवायेन कायं प्रति तादात्म्येन द्रव्यद्त्तिः 
समवायिकारणता तदवच्छदको धमां लाघवात् जाति( दव्यत्व )- 
रूपस्तत्तयेव्यथः । कायेत्वघर्मस्य का्यतावच्छुदकत्वे चोपस्थितिमो- 
रमाशङ्याद-सयोगस्येति । सयोगत्वस्यापि नित्यद्रयानित्य- 
द्रव्यवाक्तेव्वेन कायंतानवच्ेदकत्वमाशङ्खयाह-विभागस्येति । 
नित्य विभागाश्रयन्त् किमपि द्ध्य नास्ति अतो विभागत्वावाच्छन्ना 
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तावच्छेदकतया द्रव्यत्वजातिसिद्धेरिति। नच दशमं द्रव्यं तमः 
कुतो नोक्तम् ? तद्धि प्रस्यक्षेण गृह्यते तस्य च रूपवखखाकर्मवत्वाच 

दरभ्यत्वम् । तद्धि गंधरन्यत्वान्न प्रथिवी, नीररूपवत्वाच्च न जला- 
दिकम्, तत्पत्यक्षे चाखकनिरपेक्षं चक्षुः कारणमिति चेन्न । आवरय- 
कतेजोऽभावेनैवोपपत्तो द्रव्यान्तरकद्पनाया अन्याय्यत्वात् । रूपवत्तापर- 
तीतिस्तु भरमरूपा,कमेवत्ताप्रतीतिरप्यालोकापसारणोपाधिकी भ्रान्तिरेव । 

विचृत्तिः। 
कार्यता तु प्रसिद्धैव । पवमेव समवायेन स्यागरूपक्रायै प्रति ता- 
द्स्स्यिन द्रन्यनिष्ठा समवायिकारणता, तथा समवायेन विभाग 
रूपं कायं प्रति तादात्म्येन दव्यनिष्ठा समवायिकारणता तदव- 
च्छेदकत्वे द्रभ्यत्वस्यति तत्सिद्धिद्वेष्टव्या । कुतो नोक्तमिति । 
नवद्रव्याणीति कथमुक्त तमसो दशमद्रञ्यत्वस्य दुवारणीयत्वा- 
शिति भावः । तदद्धि-तमो हि, तस्य च-तमसश्च, रूप्रवत्वात्क्मव- 
स्वाच्चति । तमो द्रव्य रूपवच्वाच्करियावत्वाच्च पथिवीवदिति 
अयुमानादित्यथः । रूप चास्य नीलम् क्रियां चलनरूपा त. 
था चाहुः- 

तमः खट्ट चर नीलं परापरविभागवत्। 
भर.सद्ध द्रव्यवेधम्योन्नवम्यो मेत्तमदंति ॥ 

गन्धदुन्यत्वादिति । पृथ्वी गन्धवतीदन्तु निगेन्धमिति वेषभ्या- 
दिव्यर्थः। मास्तु प्रथव्यां जरखदा तु कथं नान्तभाव इत्याह-नी- 
खरूपवच्वादिति । तमो न जलादिक न।टरूपवत्वात्पृथ्वीव दित्यनुमा 
नद्ासीरम् । जलादिकन्तु स्फरटिकवच्छुङ्कमिदन्तु नीलमिति मेदादि- 
ति भावः । तत्परत्यक्षे-तमःसाक्षात्कारे । आरोकनिरपेक्षं चक्षुः का. 
रणम्-आलोाकासहकृतं चक्षुरिन्द्रियं हेतुरित्यथेः। समाधानहे- 

सुमाह-आवहयकेत्यादि । आवरहयकमवहहयकलटपत यत्तजस्तद- 
भवनेवापपत्तो--खाघवास्सद्धो, ठदमसो नवातिरिक्तद्रव्यत्वक- 
स्पनाया निमूलत्वादित्यथः । रूपवत्ताप्रतीतिस्त्विति ' नीर तमः- 
इति बुद्धिस्तु गगननीिमवद्भ्रमरूपेव बोध्या । भ्रमत्वं तु अतात्वि- 
कान्यथामावेन वस्स्ववगाहनत्वमेव । पवं तमश्चलतीति प्रत्ययोऽपे 
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तमसो ऽतिरिकतद्रव्यलेऽनन्ताबयवादिकल्पनागोरवं च स्यात् । सुवंणस्य 
यथा तेजस्यन्तभांवस्तथामरे वक्ष्यते ॥ 

अथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम् ॥ ३॥ 
स्पशः संख्या परिमितिः पृथक्त्वं च ततःपरम् । 
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वक्रम् ॥ ४ ॥ 
बुद्धिः सुखं दुःख पिच्छा देषो यत्नो गुरुत्वकम् । 

द्रवत्वं स्नेदसंस्कारावद््टं शब्द एव च ॥ ५ ॥ 

गुणाविभजते-अथ गुणा इति । एते गुणाश्चतुर्विशतिसंल्या- 

का: कृणदिन कण्ठतश्चशचब्देन च दर्दिताः । तत्र॒ गुणत्वजातिसिद्धिरम 

वक्ष्यते ॥ २ ॥४॥५॥ 

विचुतिः। 

दी पकादिषदुरीकरणोपाधिनिबन्यनो भ्रान्तिरूप प्व । तमसोऽ 

तिरिक द्यत्व शति । नवद्रभ्यातिरिक्ततमोद्धऽयत्व फट्पन तवने- 

काव परवोत्पादविनाशादिकट्पने च महद् गौरवमिति नविक्यम। ननु 

माभूत्तमसो दशमद्रव्यत्वं सखुवणेस्य तु निराबाधमेव च नवत्व- 
व्याघातो घट्कुखीप्रभातायित पवति शङ्कामपि ग्युदस्यति-सुवे- 

णस्येति । यथा-येन प्रकारेण, अत्रे-तजःप्रकरणे । वध्यत इति । 

प्रन्थङृता दद्येयिष्यत इत्यथः । अन्न तु विशषोपयोगाभावादेवन 
व्यटेखीति भावः ॥ - 

द्रव्याणि निरूप्य गुणानरूपायितुमाह-गुणानिति । दइव्यकमे- 
मिन्नत्व सति सामान्यवत्वे गुणलक्षणं सोध्यम्। गुणत्व नाम सामा. 

न्यविसेष' इति मह दुक्तेः । कण्ठतः कण्ठेन-सावंविभक्तिकस्तसिः । 

दररिताः-सत्तदशोक्ताः अवशिष्टाः सत्त सूत्रस्थचशब्दन भाष्यङस- 

शस्तपद्रैः सगरहीताः सङ्कलनया चतुर्विंशतिसख्य।का जाता इति 

मुलाथः । तत्र-गुणघु गुणत्वजातिसिद्धिरेत्ते । गुणपदश्क्यता- 

वच्छदकत्वन सिद्धस्य गुणत्वाख्यजाति विशेषस्य सावनमित्यथः। 

अग्र-गुणाधवेचनकाङे ॥ ३॥ ४॥ ५॥ 
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उरक्षपणं ततोऽपक्षेपणमाङ्श्चनं तथा । 
[| [, ध (० 

प्रसारणं च गमन कमाण्येतानि पश्च च॥६॥ 
कमोणि विभजते-उरक्षेपणमिति । कर्मत्व जातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । 

एवमुरक्षेपणत्वादिकमपि | & ॥ 

ननु भमणादिकमपि प्रथकमधेकतया कतो नोक्तमत आह 
श्रमणामेति- 

@ अ ४4 9 क भ 

श्रपण रचन स्यन्दनध्वज्वटनर्म्व च । 

तियेग्गमनमप्यत्र गमनादेव कम्यते ॥ ७ ॥ 
सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चपरमेव च । 
द्रव्यादि त्रिकवृ्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ < ॥ 

सामान्यं निरूपयति-सामान्यमिति । त्क्षणन्तु नित्यत्वे सव्य 

नेकसमवेतत्वम् । अनेकसमवेततम् सयोगादीनामप्यस्तीव्यत उक्तं 

नित्यत्वे सतीति । निप्यते सति समवेतत्वं गगनपरिमाणादीनामप्यस्ती- 
चिच्तिः। 

प्रत्यक्षासिद्धा-प्रत्यक्षद्रव्येषु चखतीत्यनुगतमतिसाक्षिकेव्यथः । 
पव-अनया रीत्या । कमत्वज।तिव्याप्यात्क्षपणत्वादिकमपि प्रत्यक्ष 
सिद्धमिति स्ययम् । न चोत्क्षपापक्षपादिकमपि गमनान्तभूंतमवा- 
स्तु उध्वं गच्ठुत्यधा गच्छतीति व्यवहारादिति वाच्यम् । उत्क्षेपण. 
त्वादीनामनुगतजातिविशेषत्वन प्रतीतेस्तदन्तभावस्यासम्भवात् । 
तदुक्त  भाष्यर्ता--“भवतृर्क्षेपणादीनां जातिभेदात्पत्ययमद्ः' 
इति ॥ ६॥ 

ननु भ्रमणादिकमणः सस्वात्कमोण्येतानि पञ्च चत्ययुक्तमिल्यभि- 
परेत्य हाङ्ते-नन्विति । भ्रमणमितीति । अमणादिक यत्कमजात 
तस्सवं गमनविश्ेष पवत भावः ॥ ७॥ 

सामः,न्यलश्चषण वक्तुमाह-तददिति । अनकसमवतत्वमिति। 
नानाव्याकक्तिषु समवायसम्बन्धन वचुत्तिमरवमित्यथः। नित्यमेकमने. 
कायगतं सामान्यमिति सङ्के स्फुटम् । सयोगादीनामप्यस्ती.- 
ति। तत उक्तलक्षणातित्यात्तार्त्यथैः। नित्यत्व स्ताति। पवंच 
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त्यत॒उक्तमनेकेति । नित्यत्वे सत्यनेकबत्तित्वमत्यन्ताभावस्याप्यस्तवी- 
त्यतो वृत्तित्वसामान्यं विहाय समवेतत्वमित्युक्तम्। एकम्यक्तिमात्रवृत्तिस्तु 
न जात्तिः, तथाचोक्तम्- 

व्यक्तेरमेदस्तुस्यत्वं सकरोऽथानवस्थितिः । 
रूपहानिरसबन्धो जातिबाधरसंम्रहः ॥ 

॥ । 

परत्वमधिकदेशवृक्तित्वमपरत्वमल्पदेशब्रत्तित्वम् , सकजात्यपेक्ष- 

याऽधिकदेशन्राित्वात् सत्तायाः परत्वम् , तदपेक्षया चान्यासां जातीना- 

मपरत्वम् ॥ ८ ॥ 

विवृतिः । 
सयोगादीनामुभयच्रत्तितया नित्यत्वं नास्तीत्यते नातिप्रसङ्गः । अत 
उक्तमनेके तीति। तथा चाकाशपारेमाणादिगुणानां नित्यत्वे सति समवे. 
तत्वमस्ति परमतेकत्र बुत्तिनास्ति किन्तु गगनमान्न एवेति न दोषः 1 
समवेतेच्युक्तमिति । अत्यन्ताभावश्च स्वाधिकरणेषु स्वरूपसम्बन्धेन 
वतेते न समवायनत्यदोषः । स्वाक्तमेव बृद्धाक््या समर्थयति-तथा. 
चोक्तमिति । किरणावलीनामकग्रन्थे उदयनाचयिरिति शेषः । स्वाथ 
यनिश्ठस्वाध्रयग्रतियोगिकमेदाभावो व्यक्तयभेदः। एकव्याक्तक्वमिति 
यावत् । नु जातिबाधकानां मध्ये जातिभदबाधकस्य सग्रहः कथ- 
मित्यत ॒ आह-तुल्यत्वमिति । अन्यूनानतिरिक्तभ्यक्तित्वं तुद्य 
च्वम् । परस्परात्यन्तामाघसरमात्नाधकरणयोरेकत्र समविशः सकरः१ 
मनसि भूतत्व नास्ति पञ्चभूतानन्तगतत्वात् आकाशे मूतैत्वं नास्ति 
मूतेपदाथानन्तगेतत्वात् एकन्र पृथिव्यादिचतुषु समवरश्यति सम- 
न्वयः । तन्नकव्यक्तिकत्वादाकाडात्वं न जातिः । तुल्यव्यक्िकत्वाद्धरत्वं 
कलरात्वं च न जातिद्वयम् । सकीणेत्वाद् भूतत्व मृतेत्वं च न जातिः। 
अनवस्थाभयात्सामान्यत्व न जातिः । विरषस्य व्यव्रृत्तस्वभावस्य 
रूपहानिः स्यादत विशेषत्वं न जातिः । समवायाभावयेः सम्बन्धा. 
भावात्समव(यत्वं अभावत्वं च न जातिरिति अखण्डाथैः। सकल 
जातीति । घरत्वादियावज्ञातीनामपेक्षयल्यथेः । सत्ताया इति । 
द्रन्यादिषु त्रिषु सत्सदिति प्रकारको यतः प्रत्ययः सदिद सदिद्मित्या 

ॐ 
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प्रमिन्ना तु या जातिः सेवापरतयाच्यते । 
द्रव्थस्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ॥ ९ ॥ 
व्यापकत्वात्परापि स्यात् व्याप्यत्वादपरापि च । 

प्रथिवीवायपेक्षया द्रग्यतवस्याधिकदेशवृत्तित्वाव्यापकल्ात्परववं, 
सत्तापक्षयार्पदेशव्त्तितवाव्याप्यस्वात् द्रव्यलरस्यापरस्वं, तथाच धम॑द्रय- 

समावेशादुमयमविरुद्धम् ॥ ९ ॥ । 

अन्त्या निस्यदरव्पघ्रात्तिरविंशेषः परिकीतितिः॥ १०॥ 

विशेषं निरूपयति- अन्त्य इति । अन्ते अवसाने वतेते इत्य- 

न्त्यः । यदपेक्षया विक्ञेषो नास्तीत्यथः । घटादीनां द्यणुक्रपयन्तानां 
तत्तद् वयवभद्त्परस्परं मेदः, परमाणूनां परस्परभदको किशेष एव, स 

विरतिः 
कारकः हाब्दप्रयोगो वा यदधीनः सा सत्ता। अधिके शव्त्तित्वा- 
दिति । द्रव्यत्वाधिकरणद्रव्यच्न्तित्वे सति गुणादावपि वृ्तित्वाद- 
ति भावः। तदपेश्चया-सत्तापेक्चया। सत्ताजातिश्च द्रव्यं सत् गुणः सन् 
इत्याद्यनुगतग्रतीव्येव सिद्धधतीति प्रकाशदतः! अन्न पमाणाभाव इति 
तु न शंक्यन्, भूतो भावी वतमानश्च सर्वोऽपि घटः सदेव न तु तदूभिन्न 
इत्यनु व्रत्तप्रत्ययसाक्षिकतया तदवश्यमन्तव्यत्वात् । उभयमविरुद- 
मिति । परत्वापरत्वरूपं धमं द्रयमेकस्यां व्यक्तो न विरुध्यत इत्यर्थः । 
सत्तायाः सकर जात्यपेक्षया परत्वमेव् द्रव्यत्वादीनां त॒ सत्तापेश्चया- 
ऽपरत्प्रं घटत्वादयपेक्षया परत्वमित्यलखिरं निम॑रम् ॥ ८॥ ९ ॥ 

अबसाने-व्यावतकानामवसाने, तेन यस्य व्यावतंकान्तरं ना- 
स्तीत्यथंः पयंवस्यति । उत्यादविनाशयोरन्ते भवन्तीत्यन्त्या नित्यद्र- 
व्याणि तेषु भवन्तीत्यन्त्या विशेषा इति ब्र्तिङृतः । यदपेश्चयेति । 
परत्येकनित्यद्रव्येकन्यक्तिमाच्वृरत्तिरिति फलितो ऽर्थः । घटादीनामिति । 
अयं भावः-घरादीनि स्थूखकार्याणि दथरुकादिसुष्ष्मकार्यप्य- 
स्तानि स्वस्वकरपाटपरमाण्वाद्यवयवमेदात्परस्परं भिद्यन्ते । 
परमाण्वादिनिरवयवानां परस्परसेदको मेदसाधकोऽत पव तस्य 
सिद्धिः शब्दसमवायिकारगतावच्छेदकत्वेन वा । स तु-विश- 



मूरखचन्दरिकोपेता । १९ 

तु स्वत एव भ्यावृत्तः तेन तत्र विशेषान्तरपेक्षा नास्तीति भावः॥१०॥ 
घटादीनां कपाखादौ द्रव्येषु गुणकमेणोः । 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्चितः॥ ११॥ 
समवायं दरैयति-धघटादीनाभिति । अवयवावयविनोजौ तिव्य- 

वत्योगुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोर्नित्यद्रम्यविशेषयश्च यः संबन्धः 
स॒ समवायः । समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वम् । तत्र प्रमाणन्तु-गुण- 

क्रियादिविरिष्टवुद्धिर्विरेषणाविरोप्यसम्बन्धविषया विरिष्टवुद्धिखात् द- 

वि्तिः। 
षर नु, तेन-रेतुना, तत्र-विरोष्यात्रत्तो । विशेषान्तरापेश्ला नास्ती- 
ति । यद्यस्मिन्नपि विशेषान्तरपेश्चा स्यात्तदा स्वतो व्यावृत्तत्वरूय- 
स्यास्य वास्तविकरूगस्य दानेरनवस््रा स्यादिति भावः॥ १० ॥ 

मूखे तेषु-दरव्यगु गकमं ए । अवयवावयविनोरिति। द्रव्यसमवयिका- 
रणमवयवः जन्थं द्रव्यमवयवी । जातिव्यक्त्योरिति । जातिर्गोत्वादि- 
वयक्ति्गवादिः प्रसिद्धेव । गुणगुणिनोरिति । अत्र केचित्तु-य् यपरेत- 
रेतराध्यासस्त्र तत्र तादात्म्यं यथा गुणगुणिनोः । यत्न न तादात्म्यं 
न तत्रेतरेतराध्यासो यथा घटपरयोः। गुणगुणिनोश्चेतरेतराध्यासो 
नीलो घर इत्यादौ प्रत्यक्चादिप्रतीतौ द्रष्ट इत्याहुः । यत्तदोनित्यल- 
म्ब्न्थ इत्युक्तयंत्तदोराथत्वमित्यभिप्राये गाद--यः सम्बन्धः स इति । 
नयु कि समवायलश्चणमित्याकक्षामपनयन्नाह- नित्यसम्बन्धत्व- 
मिति । संयोगेऽतिप्रस वारणाय नित्यपदमेवमन्यद्प्युन्नेयम् । तत्र- 
समवायस्य सम्बन्धतमे । "सम्बन्धो हि सम्बन्धि द्रयभिन्नत्े सति 
द्विठतरे सति आश्रयतया विशिष्टवुद्धिनियामकः' यया दण्डी पुरुष 
इत्यादो संयोगरूपः सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नो द्विष्ठो दण्डनिरू- 
पितसंयोगाश्रयः पुरुष इति विशिण्टवुद्धिनियामकश्चेति अवधायाह 
गुणक्रियादिविशिण्वुःद्धरिति। विशिण्बुद्धिवद-विशेषणविरोप्योभयस- 
स्बन्धविषयकविशि्ज्ञानवत् । अयं मावः-यथा दण्डी पुरुष इति वि. 
शिषवद्धिदण्डरूपवि?ेषणं पुरुषरूगविशेप्यं च व्यञ्जयन्ती तयोर्चिशेष- 
णवि शेष्ययोः सम्बन्धमपि संयोगरूपं व्यनक्ति । तथेव नीलो धरः 
गतिमान्देवदत्त इति गुणक्रियादिविशि गवुद्धिरपि गुणक्रियादिविशेषणं 
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ण्डी पुरुष इति विशिष्टवुद्धिवदित्यनुमानम् ! एतेन संयोगादिवाधा- 
त्समवायािद्धिः । न च स्वरूपसंबन्धेन सिद्धसाधनम्-अथोन्तरं वा, 
अनन्तस्वखूपाणां सम्बन्धत्वकस्पने गोरबाह्ठाधवादेकसमवायसिद्धिः | 
न च समवायस्यकत्वे वायो रूपवत्तावुद्धिपसङ्गः, तत्र॒ ङपसमवायस- 
स्वेऽपि रूमाभावात् । न चेवमभावस्यापि वेशिष्टये संबन्धान्तरं सिच्ये - 
दिति वाच्यम् । तस्य नित्यत्वे भूतरे घटानयनानन्तरमपि घटामाव- 

वित्रतिः। 
गुणक्रियादिमन्तं विशेष्यं च बोधयन्ती तयोद्ध॑योः सम्बन्धमपि बो- 
धयति । स च सम्बन्धः प्रृते संयोगस्तु न भवितुम ति-द्रव्ययो- 
रेव संयोग इति नियमात् किम्तु समवाय एवातस्तसिद्धिः । तन्तुषु 
परः समेत इति प्रत्यश्चसिद्धो वा सः । सिद्धसाधनमिति । पूर्वोक्ता- 
मानतः समवायसाधनप्रवृत्तताकिकेण सिद्धस्यैव स्वरूपसम्ब- 
न्धस्य साधनं क्रियते इत्यथ; । अयुतसिद्धयोः स्वरूश्सम्बन्ध इत्य- 
ङ्गीकतमीमांसकस्य मत इति शेषः । अथान्तरं वेति । वेच्यरुचौ वा । 
प्ररूतादथदप्रतिसम्बद्धाथंमथान्तरम् । समवायसाधनण्चत्तताक्ि- 
काणां स्वरूपरसिद्धथा स्वानभिमताथसिद्िरित्यथः शब्दो नित्यो 
ऽस्पशंवस्वादिति वत् । रखाघवादिति । सति च खाघवे गौरवं केना- 
द्वियत इति भावः । एकसमवायसिद्िरिति । यथकस्या पव सत्तायाः 
सवंत्र सदरबुद्धिप्रवतंकत्वं तथेकस्थैव समवायस्य स्थ॑न समवेतवुद्धप- 
वतंकत्वं द्रष्टव्यं विशेषलिङ्कराहित्यान्न हि तस्य विशेषलिङ्क भेदसाधकं 
लिङ्क दश्यते येन तदनेकत्वमभ्युपेयमिति निष्कषः । केचित्त सय- 
बायस्यानेकत्वमनित्यत्वं च आहुस्तन्मन्दम् सवस्थापि रूपं नष्मि 
ति प्रतीते रूपसमवायो न्ट इति बुदुधेः.केषामप्यनुदयात् । नन्वेक- 
त्वे वायो स्पशंसमवायः पृथिव्यादिषु रूपसमवायश्च योऽस्ति तयोरै. 
कयाद्वायो रू ग्वत्ताबुदधेः प्रमात्वप्रसङ्कः इत्याशंकते न चेति । तत्र- 
वायो । रू ग भावादिति । प्रतियोगित्वसम्बन्धेन रूषस्यात्यन्ताभावादि 
त्यथः । अत पव “रूपरदितः स्यशंवान्वायुःरित्युक्तं संग्रहे । अभावेऽ- 
स्स्येव वंशिष्स्यं सम्बन्धान्तरमित्याशयेन शङ्कते नचेति । तस्य-ेशि- 
शधस्य, तज्न-भूतलटे, तस्य च-घरामावस्य च, अन्यथा-घटाभाव- 



सूख्वन्द्रिकोपेता । २१ 

बुद्धिपरसङ्गात्-घटाभावस्य तत्र सच्वात्-तस्य च नित्यत्वात् , अन्यथा 
देशान्तरेऽपि तसरतीतिनं स्यात् , वेशिष्ट्स्य च तत्र सत्त्वात् । मम 

तु घटे पाकरक्ततादशायां इयामरूपस्य नष्टत्वान्न तदत्ताबुद्धिः । वेशि- 
एथस्यानित्यत्रे त्वनन्तवेरिष्टथकल्पने तवेव गोरम् । इर्थच्च तत्त- 
त्कारीनतत्तद् भूतखादिकं तत्तदभावानां सबन्धः ॥ ११ ॥ 

अभावस्तु द्विधा संसगाऽन्योन्याभावमेदतः । 
प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्तामाव खव च ॥ १२ ॥ 
एवं त्रेविध्यमापन्नः संसग भाव इष्यते । 
अमावस्विति | अभावत्वं द्रम्यादिषटूकान्योन्याभाववत्वम् । सं- 

विघतिः। 
स्य नित्यताङ्खीकारे, देशान्तरे ऽपि-घटरहितस्थलेऽपि । वैशि्यस्ये- 
ति । वेशिप्ठ्यं तु- 

विशेषणं विशेष्यं च तत्सम्बन्धफखापंकम् । 
ज्ञानरूपं स्वसामथ्याद्वैशिष्ठय मिति कीतितम्॥ इति । 
तत्र-भूतङे ।सच्वात्-घरानयनद शायामपि नित्यतया विद्यमानत्वा- 

दित्यर्थः। नन्वेष प्रस ङ्कः समवाय एक इतिवादिनस्तव सिद्धान्तिनो ऽपि 

मते ऽग्निसंयोगाल्वातरक्ते घटे प्राग्भवस्य शमामरूपस्य समवायस- 
त्वादुदु वार इति शङ्कामपाकरुति-मम त्विति । सिद्धान्तिनस्त्वित्यथः। 
मते इति शोषः। पाकरक्तदशाया-रक्तरूपोत्पत्तिकाले, तद्रत्ताबुदिः-श्या- 
मरूपवत्ताबुद्धिः । तत्समवायसच्वेऽपि तत्तद् पनिरूपितस्यंव तस्य तादू- 
शबुद्धिजनकत्वोपगमादिति भावः | तत्तत्काटीनं-घटाभाववटूभूत- 

मिति ज्ञानकाटीनम् । तत्तद्भूतलादिकं-यच्र भूतले धरासत्वप्रत्य- 

यस्तत्तद्भूतटादिकम् । तत्तदभावानां-यद्यदभावस्य ज्ञानं तत्तद- 
आवस्येत्यथंः । सम्बन्धः-स्वरूपरसम्बन्धो ऽस्तीति शेषः । अस्ति 
भंवन्तीपयोऽप्रयुञ्यमानो ऽपीति भाष्यम् ॥ ११॥ 

द्रभ्यादिषरकेति । द्रव्यगुणकमादिषडमावमिन्नत्वं तच्वम् । ष- 

ठत्वसंख्या द्रग्ये समवायेन बोध्या । मरे संसर्गान्योन्येति ¦ इद्रान्ते 
श्रयमाणपदमिति न्यायबलोत् । मुक्तावल्यां तु व्यक्तमेव । तद्विभा- 
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समति । संसर्गाभावान्योन्याभावमेदादत्यथेः । अन्योन्याभावस्यैकवि- 
धत्वात्तद्धिभागाभावात्संसगोभावं विभजते प्रागभाव इति । संसगाभा- 
वत्वमन्योन्याभावमिन्नाभावस्वम् । अन्योन्याभावत्वं तादास्म्यसंबन्धा- 

वच्छिन्नप्रतियोगिताकामावत्वम् । विनार्यभावतवं प्रागमावल्म् । ज- 
न्याभावतवं ध्वंसत्वम् । नित्यसंसगोभावत्वमतयन्ताभावत्वम् । यत्र तु 
भूतलादौ धरादिकमपसारितं पुनरानीतं च तत्र घटकारुस्य सम्बन्धा- 
धरकतयाऽ्त्यन्ताभावस्य निव्यतेऽपि षटाकारे न षटत्यन्ता- 

भाववुद्धिः | 

तत्र उत्पादविनाशश्चारी चतुर्थोऽयमभाव इति कचित् । 
अत्र ध्वेसप्रागभावयारधिकरण नास्यन्ताभाव इति प्राचीनमतम् , 

विततिः) 
गेति । अन्योन्यामावविभागेत्यथः । यथाक्रममभावद्रयमध्ये पाक् सं- 
सर्गाभावं ठक्षयितुकाम आह-संसगांभावत्वमिति । अन्योन्याभा- 
वेति । अन्योन्याभावभिन्नत्वे सत्यभावत्वं तत्वम् । ननु वाक्यार्थ- 
ज्ञाने पदार्थज्नानस्य रेत॒त्वादन्योन्याभाव एव तावत्किमिति शिष्यजि- 
ज्ञाखामनुरुदशथाह-अन्योन्या भावत्वं तादात्म्यसम्बन्धेति। अयमेव ता- 
दात्म्याभावोऽपि निगद्यते । तादात्म्यं च भेदाघरितत्वं प्रतियोशिता- 
वच्छेदको धमः । स चासो सम्बन्धश्च तेनावच्छिन्ना युक्ता प्रति 
योगिता यस्य सोऽभावस्तस्वम् । घटान्योन्याभाववान्परः परान्यो- 
न्याभाववान्धर इत्यादिकमस्योदाहरणं द्रष्टव्यम् । तादात्म्येन धरः 
स्वस्मिन्नेव न पटे इति पटे घटान्योन्याभावः स्पष्रः । पवममरेऽपि। 
प्रागमावत्वमिति । उत्पत्तेः पूवं कायंस्याभावो यः स तत्वम् । भ्राग- 
भावसिद्धिस्तूत्पन्नस्य पुनरुत्पत्तिसाध्वसेनेह कपाले घरो भविते 
त्यादिप्रत्ययेन चा बोध्या । जन्याभावत्वमिति । ध्वंसापरतियोगित्पे 
सति प्रागभावप्रतियोगित्वं त्वम् । नित्यसंसगंति । अधिकरणपदा- 
थं वसनुनः सदा सम्बन्धाभावत्वमित्यथः। पुनः-काखान्तरे । घट- 
काटस्य-विशेषणरूपेण वतमानस्य । सम्बन्धाघधरकेति । अभावस्व- 
रूपसम्बन्धाश्रविष्टेत्यथंः । चतुर्थो ऽयमिति । पूर्वोक्तत्रितयवेधर्म्यात् । 
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दयामघटे रक्तो नास्ति रक्तषटे इयामो नास्तीति धीश्च प्रागभावं वसं 

चाव गाहते न तु तदलत्यन्तामावं तयोर्विरोधात् । 
नव्यास्तु तत्र विरोधे मानाभावात् ध्वंसादिकारावच्छेदेनाप्यत्य- 

न्तामावो वतेते इति प्राहुः । 
नन्वस्तु अमावानामधिकरणात्मकत्वं खाधवादिति चेत् । न । 

अनन्ताधिकरणात्मकस्वकल्पनापेक्षयातिरिक्तिकल्पनाया एव॒ लधीय- 

सत्वात् | एवश्चाधाराधेयमावोऽप्युपपद्यते, एवे च तत्तच्छब्दगन्धरसा- 
भावानां प्रव्यक्षत्वमप्युपपद्यते, अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्तदिन्दि- 

याम्राद्मत्वासत्यक्षत्वं न स्यात् । एतेन ज्ञानविशेषकालविरेषायात्मक- 
त्वमत्यन्ताभावस्येति प्रव्युक्तप्-अप्रत्यक्षस्वापत्तेः ॥ २२ ॥ 

विव्रतिः। 
प्रागभावं-र्तरूयप्रागभावप् । ध्वंसं-श्वामरूपध्वंसं, आवगाहते-धि- 
षयीकरोति । तदत्यन्तेति । रक्तश्यामात्यन्तेत्यथंः। तयोः-प्रागभावध्वं- 
सयोः, विरोधात् अत्यन्ताभात्रेन सदेति शेषः । 

नव्यास्वु इत्याहुरित्यध्रिमेणान्वयः । ध्वंसादीति । यरसिमित्काठे 
ध्वंसस्तथा प्रागभावो वतते तस्मिश्रेव काटेऽत्यन्ताभावोऽपि तस्मि- 
क्ेवाधिकरणे वतत इत्यथः । वादी शङ्ते-नन्विति । अधिकरणोत्म- 
त्थं-तत्तदधिकरणस्वरूपत्वम् । अनन्ताधिकरणेति । अधिकरणाना- 
मानन्व्येनामावेऽपि तत्वं स्यादे प्रं च महटदूगोरवमिति तदपेक्षया भा- 
चातिरिकत्वकट्यनेव लघीयसीति भावः । एवं च-भभावानामधिक- 
रणेभ्यः पृथक्ते च। आधाराधेयमावो ऽपीति । संप्रति भूतरुमाधारः, घ- 
खाभाव आधेयः । भूतटमेव घटाभावस्वरूपं चेदुक्तसम्बन्धो न स्याद- 
मेदे तद भावादिति भावः। परमतेऽनुपपच्यन्तरं स्वमते चोपपच्यन्तर 
सिदुधान्ती दशंयति-एवं चेति ! अन्यया-अभावस्याधिकरणरूपत्वे । 
त्तदधिकरणार्नां-शब्दगन्धाद्यभावाधिकरणानाम् । तत्तदिन्द्रियेति । 
्रो्रघ्राणादीन्दियेत्यथः । प्रत्यक्षत्वं न स्यादिति । येनेन्द्रियेण यह् 
गद्यते तदूगतजञात्यभावयोरपि तेनेन्द्रियेण ग्रहणादिति भावः। पतेन- 

वक्ष्यमाणाप्रत्यक्षत्वापत्तिरूपदोषेण । प्रव्युक्तम्-निराङृतम् । तत्र हे- 
तुमाद-अग्रत्यक्षत्वापत्तेः-गंधादयभावानामिति शेषः । ज्ञानस्यात्मध- 
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इदानीं पदाथानां साधरम्बं वेधम्थ च वक्तु प्रकमते- 
सप्चानामपि साधर्म्यं हेयस्वादिकथुच्यते ॥ १३ ॥ 

सक्ठानामिति । समानो धर्मो येषां ते सधमोणः तेषां भावः सा- 
धम्य, समानो धमे इति फरिता्थैः । एवं विरुद्धो धर्मो येषां ते विध- 
माणः तेषां भावो वैधर्म्य, विरुद्धो धर्म इति फङिताथैः । ज्ञयत्वं ज्ञान- 
विषयता, सा च सवैत्रेवास्ति-ईश्वरादिविज्ञानविषयतायाः केवलान्व- 
वित्वात् । एवमभिधेयत्वप्रमेयत्वादिकं बोध्यम् ॥ १३ ॥ 

द्रव्यादयः पञ्च भावा अनेके समवायिनः । 
सत्तावन्तखयस्त्वाद्या गुणादिनिगणक्रियः ॥ १४ ॥ 
द्रम्यादय इति । द्रव्यगुणकर्मस्तामान्यविशेषाणां साधम्येमनेकलं 

समवायिख्वं च । यद्यप्यनेकत्वमभावेऽप्यस्ति, तथाप्यनेकत्वे सति 
भावत्वं पञ्चानां साधम्यम् । तथा चनेक्रमाववरत्तिपदाथौविभाजकोणधि- 
म्वमिति फर्िताथः, तेन प्क घटादावाकाश्चादौ च नान्या 
पिः । समवायित्वं च समवायसम्बन्धेन सम्बन्धिस्वम् , न तु समवा- 

विश्रुतिः । 
मत्वेन बा्येन्द्रियेण घ्राणेन प्रत्यक्षत्वायोगादिति भावः ॥ १२ ॥ 

इदानीं --पदार्थनिरूपणोत्तरमित्यथः । साधम्यंमनुगतो धमं पवं 
केधम्यं व्यावृत्तो धमः । ज्ञानविषयतेति । विषयता च विषयनिष्ठज्ञाना- 
दिनिरूपितो धममविशेषो बोध्यः । सा च-ज्ञानविषयता च, केवखान्व- 
यित्वात्-पकज्ातीयसम्बन्धेन सवत्र विद्यमानत्वादित्यथंः । नास्ती- 
दश पकोऽपि पदार्थो यः सवं्ञेश्वरनित्यज्ञानगोचरो न भवतीति 
भावः । अभिधेयत्वेति । अभिधा च प्रकृते सङ्कुतपदाथंः । सङ्कतश्च 
पद पदाथंयोः सम्बन्धरूपा वृत्तिः । सङ्कतीयविषयता चाभिधेयत्वमे- 
तत्सवंमन्यत्र विवृतमस्माभिविस्तरतः ॥ १३ ॥ 

साधम्यंमिति । साधम्यंपदाथंः पूर्वोक्त पव । समवायित्वं-स- 
मवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वम्। अभावे ऽप्यस्तीति । तथा चोक्तटष्चणा- 
तिप्रसंग शत्यथंः। भावत्वमिति। अनेकत्वं यद्यव्यभावेऽपि वतते तथापि 
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यवतत्व-सामान्यादावभावात् । 

सत्तावन्त इति । द्रभ्यगुणक्रमेणां सत्तावच्वमिव्यथः । गुणादि- 
रिति । यद्यपि गुणक्रियाशुन्यत्वमाचक्षणे घरादावतिव्यप्रं क्रियाशुन्य- 
त्वं च गगनादावतिग्याप्तम् , तथापि गुणवदवृत्तिधर्मैवच्चं कमेवदवृत्ति- 
पदाथंविभाजकोपाधिमच्वं च तदथः । नहि घरत्वादिकं द्रव्यत्वादकं 

विघ्तिः। 
भावत्वमभावस्य नास्ति भावभिन्नत्वात् । समवायेऽतिप्रस ङ्वारणाय 
सत्यन्तम् । अनेकभावेति । अनेकभावयपदार्थेषु वतमानो यः पदाथ 
विभाजको द्रव्यत्वगुणत्वादिरूपोपाधिस्तद्रच्वमिति स्पष्रोऽथंः। ना- 
व्याप्तिरिति । अन्यथा ऽनेकत्वविशिएटमावत्वस्य प्रत्येकघराकाशा- 
दिष्वभावादव्यापिदुंवरिवेति भावः। नतु समवायवच्मिति । अनु- 
योगितासम्बन्धेनेति शेषः; । सामान्यादावित्यादिना विरोषपरिग्रहः। 
अभावात्-समवायेन कस्याप्यभावादित्यथः । एवं च समवेतवृत्ति- 
पदाथविभाजकोपाधिमच्वमित्यर्थोऽच्रोपि कतव्यस्तन च नित्यद्रव्येषु 
नाव्या्िरति दष्टव्यम् । 

सत्तावत्वमिति । "सदिति यतो दव्यगुणकमंसु सा सत्ता" तद्रच्वं 
तच्वम् । अत एव ठव्यं सत् गुणः सन् कमं सदिति प्रयुज्यते । 
तथाचोक्तं भाष्ये-द्रव्यादीनां जयाणामपि सत्तासम्बन्ध-इति । नयु 
दव्यगुणकर्मभ्योऽतिरिक्तत्वेन सत्ता नाजुभूयतेऽतो देव्यत्यन्यतममेव 
सत्तेति तु न शक्यम्, कर्मादीनां कमंस्वव्त्ति; सत्तायाः गुणकर्मणोरपि 
वृत्तिरिति ततो द्रव्यगुणकमंबेधम्यंस्य स्पण्त्वादिति भावः । आ- 
द्यक्षण इति 1 प्रथमक्षण उत्पन्नद्रव्यस्य निगुंणत्वं न्यायनयात् । गुण- 
वदव्त्तीति । गुणवहूद्रव्यं तस्मिश्नवतमानो यो गुगत्वादिधमंस्तद्रच्व- 
म् । पवं कमंवदचृत्तीति । कमं क्रिया तद्वद् द्रव्यं तच्रावतंमानो यः 
पदा्थंविमाजकोपाधिगुं गत्वादिस्तद्वस्वस्य रश्ये सच्वाल्लक्चषणस- 
मन्वयः । स्पष्टयति न हीत्यादिना । गुणवदवृत्तिकमंवदन्रत्तीति । 
किन्तु घटत्वादिकं द्रव्यत्वादिकं बा गुणवति कमवति च द्रव्ये 
वतते पवेत्यथंः । तथा-गुणवदवृत्तिकमंवदवृत्ति वेत्यथंः । गुणत्वं 
समवायेन गुणे वतते न तु गुणवति द्रव्ये, एवं कमंवच्वमपि सम. 
वायेन कमणि वतते न कमंवति द्रव्ये इति भावः। न प्रदार्थति। 

४ 
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वा गुणवदवृत्ति कमेवदबृत्ति वा, किन्तु गुणत्वादिकं तथा । आका- 
दात्वादिकं तु न पदाथविभाजकोपाधिः ॥ १४॥ 

सामान्यपरिदीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः । 
पारिमाण्डस्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहतम् ॥ ९५ ॥ 

सामान्येति । सामान्यानधिकरणतवं सामान्यादीनामित्यथः । पारि. 
माण्डल्येति । पारिमाण्डल्यमणुपरिमाणम् , कारणत्वं तद्धिन्नानामि- 

त्यथः । अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम् | तद्धि स्वाश्रयारन्ध- 
दरव्यपरिमाणारम्भकं भवेत् , तञ्च न सम्भवति-परिमाणस्य स्वसमान- 
जातीयोक्छृष्टपारमाणजनकलनियमात् महदारन्धस्य महत्तरत्रवदणुज- 
न्यस्याणुतरस्प्रसङ्गात् । 

विव्रतिः। 

किन्तुं दव्यविभाजकोपाधेरिति बोध्यमेवं चाकाशत्वमादाय नाका- 
शेऽतिग्रसङ्कोऽपीति हदथम् । यद्वा गुणवदुत्तित्वे सति कमंवदुचर- 
्तित्वे सति वा सत्ताव्याप्यजातिद्ुन्यमावत्वं गुणादिपञ्चानां सा- 
धम्यमित्याद्युन्नेयम् ॥ ९४ ॥ 

सामान्यानधीति । सामान्यादिचतुष्यस्य सा मान्यद्ाल्यत्वं सा- 
धम्यंमित्यथंः । (कारणत्वं चान्य परिमाण्डल्यादिभ्य' इति प्रशस्त- 
भाष्यमनुखत्याह कारणत्वं तहूभिन्नानामिति । तद्भिन्नानां-पारिमाण्ड- 
द्यभिन्नानां, कारणत्वमित्यन्वयः। कारणतारूपं साधम्य॑मित्य्थः । 
न कस्यापि-कायस्येति शेषः । तद्धि-अणुपरिमाणं हि । स्वाध्रया- 
रव्धेति । स्वमणुपरिमाणं तदाश्रयं परमाणु दयणुकं च तदारणन्धं यय- 
रएुकं अ्यणुकात्मकं द्रव्यमन्यत्सुगमम् । असंभवे देतु निगमयति परि- 
माणस्येति । स्वसमानजातीयोत्छृएति । स्वं परिमाणं तत्समानजातीय- 
मणुत्वमहच्वादि तत उत्छृेत्यथंः । महदारन्धस्य महत्तरत्ववदिति । 
महता कपालद्वयपरिमाणेनारन्धस्य धघटस्याधिकमदहत्परिमाणत्वव- 

दित्यथंः ।. अणुजन्यस्य श्यणुकञ्यणुकस्य अरुतरत्वग्रसङ्ात् । 
' तथासति महच्वाभावाज्तरुटेः प्रत्यक्षं न स्यादिति अवधेयम् । घ्यणुका- 
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एवं परममहत्परिमाणमतीश्भयसामान्यं विशेषाश्च बोध्याः । 
इदमपि योगिप्रस्यक्ष विषयस्य न कारणस्वम्, ज्ञायमानसामान्यं नं 

प्रत्यासत्तिः, ज्ञायमानं लिङ्गं नानुमितिकरणमित्यमिप्रायेणाक्तम् । जआ- 
त्ममानसप्रत्यक्ष आत्ममह त्वस्य कारणव्वात्रममहत्परिमाणमाकाशदे- 
बोध्यम् । तस्यापि न कारणत्वमिप्याचायाणामाद्य इत्यन्ये | तन्न । 

ज्ञानातिरिक्तं प्रव्येवाकारणताया आचायेशुक्तत्वात् ॥ १५ ॥ 

ननु कारणत्वं किम् ! अत आह- 

अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पू्वतिता । 

विघतिः। 
दिपरिमाणनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकता तु संख्यानिष्टेव वश्यते । 
परममहदित्यादि । कारेः परममहत्यरिमांणं परमा णुत्वादिकम- 
तीन्द्रियसामान्यं विशेषाश्च न कस्यापि हेतव इत्यथः । इदमपि-पारि 
माण्डद्यभिन्नानां कारणत्वस्याभिधानमपि । न योगिप्रत्यक्षे विषयस्य 
कारणतावादिनां प्राचामपि तु ।नव्यानां तेषां मते ये योगिप्रत्यक्षे 
विषयस्य कारणत्वं न मन्यन्त इत्यवधेयम् । यथा योगिनः समा- 
धिनाऽतीतानांगतादिवस्तुप्रत्यश्चं विषयसत्तानिरपेश्चं तथा वतमानवि- 
षयपरमाणुपरिमाणादिप्रत्यश्चमपि ततस्त तस्य न देतुत्वमिति 
भावः। ज्ञायमानं सामोन्यं-ज्ञानविषयीभूतं सामान्यम् । सामान्य 
लक्चषणाजन्यन्नानेऽचुमितौ च परमाणुपरिमाणस्य तरे पुनरपि मूलम 
संगतमित्यत्ोक्तमिदं बोध्यम् । न प्रत्यासत्तिरिति । न प्रत्यक्षप्रयोजक- 
सामान्य टक्षणप्रत्यासत्तिरित्यथः। किन्तु सामान्यज्ञानमां प्रत्यास- 
त्तिः। पवं ज्ञायमानलिङ्खमपि नायुमितिकरणमयपि त॒ लिङ्क्ञानमात्रं 
तथेत्यभिप्रायः। आत्पमानसप्रत्यक्षे-ज्ञानवानदमिच्छावानदमित्यात्म- 
के, परममहत्परिमाणं-कारणताद्ूल्यम्। आकाशादेरित्यादिना काखा- 
दिपरिग्रहः । तस्यापि-भत्ममहत्परिमाणस्यापि । ् ञानातिरिकत-काय- 
मिति शेषः । आचायः-उदयनाचायः । उक्तत्वादिति १ क्ञानं प्रति 
त्वात्ममहतपरिमाणस्य कारणता वारयितुमशक्येवेत्याशयः ॥ १५ ॥ 

कारणत्वं किमिति । कारणत्वपदाथं एव तावत्क त्यथः । 
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कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यं परिकीतिंतम् ॥ १६ ॥ 
अन्यथेति । तस्य-कारणत्वस्य ॥ १६ ॥ 

समवायिकारणं ज्ञयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम् । 
एवे न्यायनयङस्त तयक्तं निमित्तदतुत्वम् ॥ १७ ॥ 

यत्समवेतं कायं भवति ज्ेयन्तु समवायिजनकं तत् । 
तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमाभ्यां परं वतीय स्यात् ॥ १८ ॥ 

तत्रेति। समवायिकारणे आसन्नं - प्रत्यासन्न, जनक -कारणं, हितीयम्- 
असमवायिकारणमित्यथः । अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां परास्मबा- 

यिकारणत्रं स्यात् एवं वगादीनाममिघातायसमवायिकारणत्वं स्या- 

स्यात् एवं ज्ञानादीनामपीच्छाद्यसमवायिकारणत्वं स्यात्, तथापि प- 

टासमवायिकारणलक्षणे तुरीतन्तुसंयोगभिन्नतवं देयम् । तुरीतन्तुसयो- 

विश्रतिः। 

दण्डत्वादेरपि नियमेन धशरादिपुवतृत्तित्वादव्यातिमाशंक्य मूटेऽन्य- 
धासिद्धिशुन्यस्येत्यभिदितं दण्डत्वादेरन्यथासिद्धियुक्ततेव न त- 
च्छरुन्यतेत्यदोषः । नियतावश्यं भाविनी पू्ंवतिताऽव्यवदहितपू्ववरचि 
जातीयता । नियतेतिपदमनियतरासमादिवारणाय । नियतता च 
व्यापकता, सा च स्वाधिकरणवृस्यत्यन्ताभावाप्रतियोगिता- 
स्मिक्षा । यद्यपि स्वन्याप्रकता स्वस्मिन्नप्यस्ति तथापि स्वप्राक् 
समयघतिता स्वस्मिन्दुघंटा रासभदेस्तु घरं प्रति नियतत्वमेव 
नेत्यदोषः । पवं चारण्यस्थदण्डेऽपि स्वरूपयोग्यताया; सदुभा- 
वाद्धटकारणतेव ॥ १६ ॥ 

तुरीतन्तुसंयोग इति । तुरीतन्तुसंयोगस्यापि तन्तुषु समवा- 
येन॒ वचरत्ितया परजनकत्वयोगादिति भावः। वस्तुतस्तु तुरी- 
तन्तुसंयोगो निमित्तकारणं न त्वसमवायिकारणमिति न तन्तु- 
संयोगनाशेन पटनाशापत्तिरपीति ध्येयम् । वेगादीनामिति ६ 
व्ेगस्प्प्योरभिधातनोदनयोरसमवायित्वं स्यादित्यथ; । पमेव क्षाने- 
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गस्तु तुरीसंपरयागं प्रत्यसमवायिक।रणं भवत्येव । एवं बेगादिकमपि 

वेगस्पन्दा्यसमवायेकारणं भववयेवेति, तत्तत्कायासमवापिकारणलक्षणे 
तत्तद्धि्त्वं देयम् । आत्मविशेषगुणानां तु कुत्राप्यसमवायिकारणव्वं 
नास्ति तेन॒ तद्विनत्वं सामान्यरुक्षणे देयमेव । अत्र समवायिकारणे 

प्रत्यासन्न दिविधं-कर्यका्थपरत्यासत्या कारणेकार्थप्रत्यासस्या च । 
आद्यं यथा-घटादिकं प्रति. कपारसंयोगादिकमसमवायेकारणम् । तत्र 
कार्येण घटेन सह कारणस्य कपासंयोगस्येकस्मिन्कपारे प्रत्यासात्ति- 
रस्ति । द्वितीयं यथा-घटरूपं भरति कपारुरूपमसमवायिकारणम् | तत्र 

स्वगतरूपादिकं प्रति समवायिकारणं घटः, तेन सह॒ कपाररूपस्थेक- 

स्मिन्कपाले प्रत्यासात्तिरस्ति | तथाच कचिरसमवायसंबन्धेन काचित्स्व- 

समवायिसमवेतस्वसंबन्धेनेति फलितोऽर्थः । इत्थं च कर्यकाथकारणै- 

विवृतिः। 

च्छयोरपि यथायथमिच्छाप्रवृत्योस्तच्वमवधयम् । तत्तत्कायंति। 
प्रत्येकधटपरादिकार्यासमवायिकारणे निमित्तसमवायिकारणसंयोग- 
भिन्नत्वमवश्यं निवेशनीयमित्यखण्डाथंः । आत्मविरोषगुणानां-ल्ला- 
नादीनां, तद्भिन्नत्यं-आत्मविशेषगुणभिन्नत्वम्। सामान्यटक्षणे-या- 
वत्कार्यासमवायिकारणटक्चण इत्यथः । दिविधमिति । दे कायंका- 
थंकारणेकाथंरूपे विधे यस्य ताद्रशं प्रत्यासन्नत्वं द्विविधमिति फ- 
छितोभ्थः। कायकाथप्रत्यासच्या इति । समवायेन कायंसंमानाधि- 

[> (१ 4 

करणत्वं कायकाथप्रत्यासत्तिरेवं स्वसमवायिस्मवायेन तवं कार- 

णैकार्थप्रत्यासत्तिः । तत्र आये प्रत्यासत्तिः पकाथंसमवेतत्वरूपसम्ब- 
न्धः । घटरूपमिति । घरे समवायसम्बन्धेन वतमानं रूपं प्रतीत्यर्थः 

एवं कपाटरूपमित्यत्रापि ज्ञेयम् । स्वगतरूपादिकमित्यादिना गन्धादे- 
रुपश्रहः । तेन सह-घटेन सदह । तथाच-पूर्वोक्तधिप्रकारकप्रत्यास- 
स्िविवक्षायां च । क्वचित्-आद्योदादरणे । क्वचित्स्वसमवोयीति । 
स्वं-कपालरूपं तत्समवायि कपाखं तत्र समवेतो घटः, शिष्टं स्पशम् । 
असमवायिकारणस्य निष्कृण्टश्चणं त्रते-रत्थं चेति। कायकार्थप्रत्यास- 

तिः-समबायसम्बन्धः, कारणेकाथंपरत्यासत्तिः-स्वसमवायिसमवेतत्ष- 
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काथान्यतरपत्यासच्या समवायिकारणे पत्यासन्नं कारणं ज्ञानादिभि- 
नमसमवाौयिकारणाभेति सामान्यलक्षणं पयंवसन्नम् । जाभ्यां समवायि- 
कारणासमवायिकारणाम्यां परं भिन्नं कारणं तृतीयं निमत्तकारणमि- 

त्यथः ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पदाथोनामत आह-येने- 

त्यदिना । 

येन सह पूवेभावः कारणमादय वा यस्य ¦ 
अन्यै प्रति पुवेमावे ज्ञाते यत्पुवभावविङ्गानम् ॥ १९ ॥ 
जनकं परति पूवेहटत्तितामपरिज्ञाय न यस्य ग्रध्ते । 
अतिरिक्तमथापि यद्धेन्नियतावहयकपूवभाविनः ॥ २० ॥ 
यत्कायै प्रति कारणस्य पूर्रत्तिता येन रूपेण गृह्यते तत्कार्य 

प्रति तद्रूपमन्यथासिद्धमित्यथः । यथा धरं प्रति दण्डत्वमिति । 

द्वितीयमन्यथासिद्धमाह-कारणमिति । यस्य स्वातन्त्येणान्वय- 

म्यतिरेकौ न स्तः, किन्तु कारणमादयिवान्वयव्यतिरेको गृह्यते, तद- 
विघ्रतिः। 

सम्बन्धः । समवायस्वसमवायिसमवेतत्वान्यतरसम्बन्धेन कारणत्वे 
सत्यात्मविशेषगुणान्यत्वं सामान्यतोऽसमवायिकारणत्वमिति प्रका- 
शे । कार्यंग कारणेन वा सहैकसिमिन्समवायिरूपाधिकरणे सम्बद्धत्वे 
सत्यात्मविशेषश्रुणभिन्नत्ये च सति कारणत्वं वा तच्वम् ॥ १७॥ १८॥ 

कियतामिति । कायं प्रत्यन्यथासिद्धा एव तावत्के के इत्यर्थः । 
यत्कार्य-घटकायं । येन रूपेण-दण्डत्वेन रूपेण, तद्रूपम्-दण्डत्वम् । 
यथेति। चरं प्रति दण्डस्य कारणता दण्डत्वेन गरृ्यतेऽतो दवण्डत्व- 

स्य तथात्वमित्यथः। 

स्वातंतयेणेति । स्वभिन्नप्रतकायंकारणगान्वयग्यतिरेकाप्रयुक्त- 
स्वेनेःयर्थः । अन्वयव्यतिरेकौ न स्त इति । स्वाधिकरणे कायंसत्व- 
भ्रन्वयः। स्वाभावाधिकरणे का्रासस्वं व्यतिरेक इत्यश्र सूरयः। 



मूलचल्द्रिकोपेना । ३१ 

न्यथासिद्धम् । यथा दृण्डरूपम् | 

तृतीयमाह-अन्यं प्रतीति । अन्यं प्रति पूर्ेवृत्तित्वं गृहीतैव 
यस्य यत्काय प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते, तस्य तत्कार्य प्रति अन्यथासि- 
दत्वम् यथा घटादिकं प्रत्याकाशस्य । तस्य हि घटादिकं प्रति कार- 
णत्वमाकाशत्वेनैव स्यात् , आकाशत्वं हि शब्दसमवायिकारणतम् । 
एवच्च तस्य रान्दं प्रति जनकत्वं गृहीत्वैव घषरादिकं प्रति जनकतं 
ग्राह्ममतस्तदन्यथासिद्धम् । ननु शब्दाश्रयतेन तस्य कारणवे काऽ- 
न्यथासिद्धिरिंति चेत्, पच्चमीति गृहाण । नन्वाकारास्य शाब्दं प्रति 
जनकत्वे किमवच्छेदकमिति चेत्, कवत्वादिकं विदचेषपदार्भो वेति । 

चतुथेमन्यथासिद्धमाह - जनकं परतीति । यत्कायैजनकं प्रति पूै- 
तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत्कार्यं प्रति पुदृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं 

विष्तिः। 

थस्य स्वतंत्नरतया कायंसहनियतपू्॑वृत्तित्वरूपा व्यापिनि यावत् । 
कारणमादायेव-स्वमिन्नकारणं गृहीत्वैव । दण्डरूपमिति । घरका्य- 
प्रतीति शेषः । 

अन्यं प्रति-शब्दं प्रति । यस्य-भाकाशस्य । यत्कार्यं घधरा- 
दिकार्य॑म् । अन्यं प्रतीत्यादिनोक्तं विशदयति-तस्य हीत्यादिना । 
तद्धि-आकाशं हि । तत्-भाकाशं । शब्दाश्रयत्ेनेति । शब्दं प्रत्याका- 
शस्य समवायिकारणतामनुक्त्वेव शब्दाश्रयत्वमाधित्य घटादिकार्यं 
प्रति कारणत्वे कीटूगन्यथासिद्धत्वमित्यभि्रायः। पंचमीति। अव्रकश्य- 
कलृतनियतपूवं बतिन इत्यादि केत्यथंः । किमवच्छेदकमिति । आकाश- 
त्वस्यकन्यक्ति वृत्तितया जातित्वाभावादवच्छेकत्वासम्भवादिति भा- 
घः। शब्दनिष्ठजन्यतानिरूपिताकाशनिषएठजनकतावच्छेधकत्वं कस्या- 
स्तीति प्रषुराक्रूतम् । कवत््वादिकमपीति । ककारत्वादीनां वर्णधर्मा- 
नामित्यथेः। ननु ककारादिवर्णानामनित्यत्पेनानेकत्वेन चावच्छेदक- 
त्वस्वीकारे गोरवमित्यरुचावाह विरेषपदार्थो वेति । 

यत्कायंजनकमिति । यत्काय घरादिकायं तज्ननकं कुरालमि- 
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प्रति अन्यथासिद्धत्वम् । यथा कुलारपितुषेटादिकं प्रति। तस्य हि 
कुलारपितृत्वेन घटं प्रति जनकतेऽन्यथासिद्धिः । कुलारुत्वेन जनकप्वे 

विष्टापत्तिः-कुररुमात्रस्य घरं प्रति जनकत्वात् । 

पञ्चममन्यथासिद्धमाह-अतिरिक्तमिति । अवश्यक्ल्तनियतपूवे- 
वर्तिन एव कायेसभवे तद्धि्नमन्यथासिद्धमित्यथेः । अत एव प्रत्यक्षे 

महस्वं कारणम् , अनेकद्रव्यवत्वमन्यथासिद्धम् । तत्र हि महस्वम- 
व्यं क्लप तेनानेकरद्रव्यवत्वमन्यथासिद्धम् । न च वैपरध्यि 
फं विनिगमकमिति वाच्यम् , महत्वरवजतेः फारणतावच्छेदकत्वे 

राघवात् ॥ १९ ॥ २० ॥ 

विवृतिः। 

त्यर्थः । यस्य-कुखाल्पितुः, यत्काय-घटादिकमेवमग्रेपि । कुरखा- 
त्वेन रूपेण जनकत्वे त्विति 1 यदि घटनिष्रजन्यतानिरूपितजनकता 
कुलाटत्वेनाङ्गीक्रियते तदा कुखार्पितुरपि कुलारत्वेन जनकत्वा- 
त्कारणत्वं निष्प्रत्यूहमेवेति भावः । तत्न हेतुमाह-ङखालमाच्रस्येति । 

अवश्यक्लृपतेति । गन्धनियतवृत्तिगन्धप्रागभावादेरेव गन्धोत्प- 
स्तिनि्वादेणं गन्धसहभूतरूपप्रागभावादेः पाकजगन्धं प्रति अन्यथा- 
सिद्धत्वं स्फुटमेव । कायसंभवे-घरोत्पत्तिरूपकायंनि वादे । तदुमि- 

श्नमिति । दण्डादिभिन्नो रासभोऽन्यथासिद्ध इत्यथः । अत एव~ 

अवश्यक्लृक्तनिय तपूव वृ्तिव्यतिरिक्तस्यान्यथासिद्धत्वाङ्खीकारादेव । 
प्रत्यक्षे-घरादिप्रत्यक्षे, महचं-महतपरिमाणम् । अनेकद्रव्यवत्व- 
मिति । परिमाण्डल्याभावविशिष्दव्यत्वमित्यथंः । तत्र दहि-प्रत्यक्षे 
हि । नु प्रत्यक्षेऽनेकद्रव्यवच्वस्य हेतुं महच्वस्यान्यथासिद्धत्वं 
यदि कथिन्मन्येत तदरानेकद्रव्यवच्वस्य तरे कि नियामकमित्याशङ्ते 
न चेति 1 समाधानरेत॒माह-महस्वच्व जातेरिति । कारणतावच्छेदकतवे 
इति 1 धघरादिप्रत्यक्षनिष्ठकायतानिरूपितकारणताया महतस्वजातिनि- 
छठावच्छेदकत्पे इत्यथः । राघवं च घ्रधा शरीरङृतोपस्थितिकतसम्ब- 
न्धकृतमेदादज्न शरीरङरतं बोध्यम् ॥ १९ ॥ २० ॥ 



मृलश्वन्द्रिको पेता । ३३ 

एते पश्चान्यथापिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम् । 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्दितम् ॥ २१॥ 
तृतीयं तु भवेन्योम इखालजनको ऽऽपरः । 
पश्चमो रासमादिः स्थादेतेष्वावश्यकस्त्वसौ ॥ २२ ॥ 
रासभादिरिति । ययि यकिञ्चिद्धरग्यक्तिं प्रति रासभस्य नि 

यतपूकवृततित्वमस्ति, तथापि धटजातीयं प्रति सिद्धकारणभविरदण्डा- 
दिभिरेव तदूव्यक्तेरपि सम्भवे रासभोऽन्यथासिद्ध इति भावः | एते- 
ष्विति । एतेषु पश्चस्वन्यथासिद्धषु मध्ये पश्चमोऽन्यथापिद्ध आव. 
दयकः-तेनैव परेषां चरिताथेत्वात् । तथा दि -दण्डारिभिरवदय- 
क्लप्ननियतपूवेवृत्तिभिरेव कायंसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम् । 
नच वैपरीस्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्, दण्डत्वस्य कारणत्वे 
दण्डघटितपरम्परायाः सम्बन्धत्वकल्पने गोरवात् । एवमन्यषामप्य- 
नेनैव चरिताथत्वं सम्भवति ॥ २१॥ २२॥ 

विवृतिः। 

रासभस्य-गद्भस्य । नियतपूर्ववृ्तित्वमिति । कायौन्यव- 
हितपृवेक्चषणावाच्छन्नकायाधिकरणदेश्निरूपिताधेयतावदभावप्रति- 
योगितानवच्छेद कत्वं त्वम् । धघरजातीय-यावद्धश्व्याक्तम् । 
सिद्धकारणभावैः-प्रसिद्धदेतुरूषेः । तद्व्यक्तेः-घरभ्यक्तेः । पेवमो-- 
रासभः, आवदहयकः-अवदयमन्तव्यः । तेनैव--पचमान्यथासिद्धे- 
नेव, परेषां-दण्डत्वादौनां । चरिताथत्वादिति । पचमान्यथासिद्ध- 
रेव स्वै निवादेण दण्डत्वदण्डरूपाकाश्कुरखारुपिवृरूपाणां चत- 
सणामन्यथासिद्धीनामकिञ्चित्कर्त्व(दिति भावः । कयसंमवे-घ- 
टरूपकायंसम्मवे । न च वैपरीत्य इति । घट रूपकायं प्रति दण्डत्वस्य 
हेतुत्वे दण्डस्य चान्यथासिद्धत्वे हत्यथः। विनिगमकमिति । दण्ड- 
त्वव्रस्िहेतुतां निरस्य दण्डानिष्ठटेतुतानियामकमिति धहनारायः। 
गौरवादिति । स्वाघ्रयथ्रमीवत्तासम्बन्येन दण्डनिष्ठकारणतामपेक््य 
स्वाश्रयाश्रयभ्रमीवत्तालम्बन्धेन दण्डत्वद्गात्तिकारणताकट्पनस्य स्फु 

९१ 
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समवायिकारणत्वं द्रव्यस्येवेति विशञेयम् । 
गुणकमेमाच्रदति ज्ञेयमथाप्यसमवापिदैतुत्वम् ॥ २३ ॥ 
समवायीति । स्पष्टम् । 

गुणकमेति । असमवायिकारणत्वं गुणकमीभेन्नानां बैधम्भं॑नतु 
गुणकर्मेणोः साधम्यैमित्यत्र तात्पथेम् । अथवा असमवाथिकारणवृ- 
त्तिसत्ताभिन्नजातिमस्वं तदथः । तेन ज्ञानादीनामसमवायिकारणत्ववि- 
रदेऽपि नाग्यापिः ॥ २२ ॥ 

अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्चितत्वमिहोग्यते । 
अन्यत्रेति । नित्यद्रव्याणि परमाण्वाकाशादीनि विहाया्रितत्वं 

साधम्मित्यर्थः । आभरितत्व तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्वं 

विशेषणतया नित्यानामपि कालादौ वृत्तेः ॥ 
इदानीं द्रव्यस्यैव विशिप्य साधम्यं वक्तुमारभते-- 

विवतिः। 

टमनीषत्करत्व'दिति भावः ॥ २२॥ 
स्पष्टमिति । स्पष्टस्य स्वयमपि ज्ञातुं हाकयत्षेन दुरूहस्येव स्प- 

छीकरणमुचेतमिलयभिप्रायः । क्रमस्यागमाशङ्याह--अथवेति । तद- 
ति समवायेन वतमाना या सत्ताभिश्नजातियणत्वकमेत्वरूपा तद्वत्वं 
गुणकर्मणाः साघम्यैमित्यथः । तदति द्रव्ये ऽत्िप्रसङ्गव्यादत्तये वृच्य- 

न्तम् । तेन-जातिघरितलश्चषणकरणेन । क्षानादीनां अल्मविश्चेषगुणा- 
नामित्यथेः ॥ २२॥ 

परमाण्वाकाश्चादीनीति । पृथिव्यादेचतुष्टयस्य परमाणवः अ! 

काराकारदिगात्ममर्नांसि च निस्यद्रव्याणीत्यथः। आधितत्वभिति । 
यावत्पदाथानामाधितत्वरूपोऽनुगतधमः । समवायादिना संयोगादेः 
संग्रहः । विक्षेषणतया-कालिकविरोषणतारूपसचन्धेन । नित्यानां-प- 
रमाण्वाकाशादीनां । कालिकसंम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धेनाचृत्तिच्व वा 
तस्वं, तेन समवायेनाकसावपि नाग्यात्तिरित्यपि दष्टव्यम् । 

इदानीं द्रव्यसामान्यनिरूपणानन्तरमित्यथः । द्रग्यस्येवेत्येवकारो 



मूखवन््रिकपिता । ३५ 

कित्यादीनां नवानां तु द्रग्यत्वगुणयोगिता ॥ २४॥ 
क्षित्यादीनामिति । स्पष्टम् ॥ २४ ॥ 
क्षितिजेरं तथा तेजः पवनो मन एव च । 
परापरत्वमूतंत्वक्रियविगाश्रया अमी. ॥ २५॥ 
क्षितिजलमिति । प्रथिव्यप्रजोवायुमनसां परत्वापरत्ववच्वं॒मूतै- 

त्वं कर्मवत्तवं वेगवत्वं च साधर्म्यम् । न च यत्र घटादौ परत्वमपरत्वं 
वा नोत्पत्रं तत्राग्य्तिरिति वाच्यम्, परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्व- 
व्याप्यजातिमच्वस्य विवक्षितत्वात् । मूतेत्वमपङृष्टपरिमाणवस्वम् , 
तच्च तेषामेव -गगनादिपरिमाणस्य कुतोऽप्यपकृषटत्वामावात् । पूववत् 
कमेवक्वं -कमेसमानाधिकरणद्रग्यत्वन्याप्यजातिमस्वम् , वेगवत्च- 
वेगवदुततद्रव्यस्वव्याप्यजाततिमस्वं च बोध्यम् ॥ २५ ॥ 

काटखात्मदिशां स्ेगतःत्वं परमं महत् । 
क्षित्यादि पश्च भूतानि चत्वारि सथेवन्ति हि ॥ २६ ॥ 

विष्तिः। 
गुणादीन् व्यवार्छनात्ते ॥ २४॥ 

मुतेत्वमिति । परिच्छिन्नपारिमाणवत्वमित्यथः। वेगवस्वं वेगसं- 
बन्धित्वं न तु वेगसदृश्ञत्वमथैः। यत्र घटादौ क्रियाकन्दुकादौ वावेगो 
नोत्पद्यते स्म तत्राग्यात्तिन्युदासाथंमाह ~ पूवेवत्कमेवरमिति । श्वा- 
त्वथो हि क्रिया श्ेया भावः श्व्यभिधीयते' इति दर्युक्तेः धात्वथरू- 
पायां क्रियायामतिग्याप्तिमाशङ्खय मूलस्थक्रियापदं व्याचष्टे-कमेष- 
स्वामिति । केचित्तु वाख्यतावच्छदकत्व क्रियषएत्वं वाचक तावच्छेदकत्वं 
धातुत्वमित्येवं खक्षणं कतेग्यम् धात्वथैत्वं क्रियात्वमित्यादेरन्योन्याभ- 
यदोषच्रस्तत्वादित्य पि वदन्ति। यश्च-उत्पन्नविनष्टरूपे, परत्वमपरत्वं. 
परत्वापरत्वधीः। परत्वादीति। परत्वादिसमानाधिकरणे वततमाना या 
द्रभ्यत्वव्याप्यजातिः पृथिर्वीत्वजखत्वादिरूपा तद्च्वस्येत्य्थः। आ- 
करादौ मूतेत्वग्यवहारवारणायाह-तश्चेति। मूतैत्वं चेत्यर्थः । पषा- 
मेव-- पूर्वोक्तपंचानामेव, कुतोऽपि-कस्यपेक्षयापि । पूर्ववदिति । 
परत्वादिषदित्यथेः । कमेव वेगवत्वं च पञ्चानां साधम्यं विज्ञेयम् २५॥ 
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करति । कालाकाशात्मदिशां सवेगतत्वं सवेमूतसंयोगित्वं परम- 
महत्त्वं च । परममहवत्वं जातिविशेषः, अपकषानाश्रयपरिमाणलं वा ¦ 
क्षिप्यादीति । परथिव्यप्तंजोवाय्वाकाशानां भूतत्वम् । तच बहिरिन्धि- 
यग्राह्मविरेषगुणवत्तवम् ,। अत्र प्राह्यतवं रोकिकप्रत्यक्षस्वरूपयोग्यतवं 
बोध्यम् , तेन ज्ञातो घट इत्यादिप्रवयक्षे ज्ञानस्याप्युपनीतभानविषय- 
त्वात्तदयति आत्मनि नातिव्याप्तिः, नवा प्रत्यक्षाविषयरूपादिमति पर- 

माण्वादावन्याप्निः, तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात् । महत्वक्षणकारणान्त- 
रासतञ्निधानाच्च न प्रत्यक्षम् । भथवा आत्मावृ्तिविशेषगुणवत््वं 

विघति; । 
सर्धगत्तव्वमिति 1 अतीतानागतव्यवदारः साविकं हति सवे- 

गतत्व कालस्य निष्प्त्यृहम्रुहनीयम् । सवंमूरतसंयोगित्व याचन्मूते- 
पदार्थेषु सयोगसम्बन्धेन चरृत्तित्वम् । परममहक्वमिति । क्षणलव- 
मुहतैयामादिव्यवहारकारणे द्रव्ये कालाख्येति व्यवहारस्य सावत्नि- 
कलत्वात्सा्वैघिकत्वम् तस्माश्च परममहच्मिति सवौचुमतः पन्थाः । 
अपकर्वःते स्पष्टम् । तश्च-भूतत्वं च, बहिरिन्द्रिय-घ्राणादि पंचकम् , 
विशषगुणोा-गन्धादिः। सामान्यविशेषत्वं गुणानामुपारिष्टादबाद्धव्यम्। 
आत्मन्यतिप्रसङ्कव्युद्रासाय बहिःपदम्। बाद्यन्दरियविषयविन्लेषगुण- 
घस्वं तस्वम् । लौकिक प्रत्यक्चति । वक्ष्यमाणसयोगादेषर्कसंनिकष. 
अन्य साक्षात्कारेव्य्थः । तन -पूवांक्तकथनेन । श्ानस्यापीति । कातो 
धर इत्यत्र प्रत्यक्षार्मक्रक्ञाने विषयतया प्रकारीभूतज्ञानस्यापीत्यर्थः। 
उपनीतभानविषयत्वादिति । ज्ञनटक्षणासंनिकषजन्यं क्ञानमुपनीत- 
भानसमुच्यते तद्विषयत्बात्तन्निरूप्यत्वात् । अश्न सनिकषद्यमस्ति- 
घटांशे रोक्किको ज्ञानांशे त्वोकिकः। तद्धति तारशाश्षानवति, नाति- 
व्या्िः भूतलक्षणस्येति हाषः। नन्वेवं परमाणौ भूतत्वटक्षणं न 
संघटते तदरूपादेरघत्यक्षत्वादैत्याद्ाकय समाधत्ते तस्यापीति । पर 
माणुरूपादेरपीत्यथैः । अप्रत्यक्षत्वे हेतुमाह मह स्वति । परमाणुकूपा- 

देरतिसोक्ष्म्य प्रत्यश्चे च महस कारणनित्यभिप्रायः । कारणतावच्छे- 
द्कधमेवत्व हि स्वरूपयोग्यत्वं तश्च न परमाणुरूपे तस्यानुद्भूतत्वा- 
दित्याह अथवति । आस्माचृत्ती रपादिविशेषगुणस्तद्वत्वम् भूतत्व- 
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तश््वम् । चत्वारीति । प्रथिव्यप्ेजोवायुनां स्पदोवत्त्वम् ॥ २६ ॥ 
द्रव्यारम्भश्चतुषु स्यादथाकाश्चशरीरिणाम् । 
अव्याप्यत्रत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते ॥ २७ ॥ 
परथिव्यप्रजोवायुषु चतुर्ष द्रव्यारम्मकत्वम् । न च द्रत्यानारम्भके 

घटादावव्याप्तिः, द्रभ्यसमवायिकारणवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्तवस्य 

विवक्षितत्वात् । आकराशशरीरिणामिति । आकराश्चात्मनामव्याप्यत्रत्ति- 
क्षणिकविदशेषगुणवत्वं साधम्थमित्यथः । आकाशस्य विशेषगुणः 
दाब्दः, स चाम्याप्यवृृत्तियेदा किं चिदवच्छेदेन शब्द उत्पद्यते तद।- 

न्यावच्छेदेन तदभावस्यापि सत्त्वात् । क्षणिकत्वं च तृतीयक्षणवृत्ति- 
ध्व॑सप्रतियोगित्वम् । योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्तिंगुणनाइय- 

विघ्रतिः। 
मिव्य्थः। 

पुथिव्यपेज इति । इय षष्ठ्र्थं सप्तमी तेन द्रभ्यारम्भकत्वं पृथि. 
व्यादिचतुष्टयस्य साधम्येमथः । दव्यान्तरारम्भसमवायिकरणता- 
वच्छेदकतया तस्य तथात्वमस्तीति निष्कषंः ॥ २६॥ 

धरादौ-घररूपपृरथिव्याम् । अव्यासिद्रव्यारभकत्वस्येति शेषः| 
द्रव्यत्वव्याप्यजातीति । पृथिवीत्वादिकेत्यथेः। तारराजातिमस्वस्य 
यावद्ध टादिकायंपूपपत्तद्रेग्यारम्भकत्वमुपपन्नम् । मुलस्थश्चरीरिशाव्व्- 
स्य जावात्मपरतामभिसन्धायाह आकाष्ात्मनामिति । अव्याप्येति । 
यस्तु सवदे शावच्छेदेन ध्याप्य वतत इति व्याप्यच्रत्तिस्तदन्योऽभ्याप्य- 
वसिः । क्षणे भवः क्षणिकः । विहेषगुणो बुद्यादिस्तदृवच्वम् । पवं 
चाव्याप्यश्रात्तिविरोषगुवणस्व क्षाणिकविशेषगुणवत्वं चाकाराजीवात्म- 
नामनुगतो धमेः । स्षाधिकरणवृच्यभावधप्रतियोागित्वमव्याप्यदृत्तित्वमु- 
न्यम् । कः कस्य विशेषगुण इत्यपेक्षायामाह-आकाशस्यति । 
स च-राब्दडच । किञ्चिदवच्छरेन-भेयीयवच्छेदेन । तदा-तस्मिन् 
काठ, अन्यावच्छेदन-घर।दचवच्छेदेन । तदभावस्यापि-ङाब्दाभाव- 
स्यापि । घटपराार्दवारणाय तृतीयक्षणवरत्यन्तम् योग्यविस्विति । 
प्रत्यक्षयाग्यविभव आक्राशादयस्तदिश्ेषगुणाः शब्दादयस्तेषाम्, 
स्घपद् . नश्यत्वाभिमतपरमन्यत् स्पष्टम् । याग्यपदकथनेनायोग्यानां 

न्ते 
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त्वासरथमश्ञब्दस्य द्वितीयश्चब्देन नाशः । एवं ज्ञानादीनामपि । ज्ञाना- 
दिकं यदात्मनि विभौ शरीराचवच्छेदेनोत्यते तदा धषटाद्यवच्छेदेन 
तदभावोऽस्स्येव । एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्यावस्थायि | इत्थं चा- 
व्याप्यवृत्तिविरेषगुणवनत्व क्षणिकविरेषगुणवत्त्यै चाथ; । प्रथिम्यादौ 
रूपादिर्विंशेषगुणो ऽस्तीत्यतोऽव्याप्यवृत्तीतयुक्तम् । प्रथिम्यादावनव्याप्यब- 

सिः संयोगादिरस्ती्यतो विशेषगुणेद्युक्तम् । न च रूपादीनामपि 
कदाचिततृतीयक्षणे नारसंभवातक्षणिकविशेषगुणवत््वं क्षित्यादावतिव्या- 
प्तामिति वाच्यम्, चवुःक्षणश्रृ्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवक्वस्य तद्- 
थेतवात् । अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रय तिष्ठति, क्षणचतुष्टय तु न किमपि 
जन्यज्ञानादिकं तिष्ठति रूपत्वादिकं तु क्षणचतुष्टयस्थायिन्यपि पादै 
वतेत इति तद्वथुवासः । इंदवरज्ञानस्य चतुःक्षणवृ्तितवाञ्छामत्वस्य 

विवतिः। 

धर्मादीनां व्युदासः । योग्यत्वं च प्रत्यक्षविषयतावच्लुदकत्वम् । 
रूपादिनाश्ते सयोगादिनार्े च व्यभिचारमपनेतु यथायथ विभु 
विश्चेषपेदे । आत्मनि विमाविति। विभुत्वादेवात्मनः परममहर्वमुक्तम् 
काट खात्मीद शामित्यन्न' । सूत्ररद्धिश्चोकतम् वेमवान्महानाकाश- 
स्तथा चात्माच'ति। तदभावो-क्ञानेच्छाद्यभावः। ज्ञानादीनामपि 
अव्याप्यष्रूत्तित्वादिक साघयितुमाह-पवं चेति । अतोऽग्याप्यवृत्ती- 
व्युक्तपिति । तेनोक्तलश्चषणस्य नातिप्रसङ्ग इत्यथः । विन्ेषगुणे- 
व्यक्तमिति । संयोगा विशेषगुणत्वं नास्त्यवेत्यथैः । अतिव्याघ्त. 
मिति । क्षणिकविशेषगुणवच्वति दितीयलक्षणस्य पृथिव्यादावति- 
प्रसङ्ग इ्त्यथः। चतुःक्चषणवृत्तीति । चतुःक्षणव्रसति जन्यं घरादिकं 
रूपादिकं च तदन्रात्तिजातिः शाब्दत्वज्चानत्वरूपा जातिस्तारक्ताजाति- 
मद्िशेषगुणः शब्दो श्न च तद्वानाकाश आत्मा चेति विवकश्चणे न 
पृथिव्यादिष्वतिव्यातिगंघोऽपि । वतश्ैत्वात्-क्षणिकविशेषगुणः 
शालित्वात्। अपेक्षाबुदखिरिति। अपेक्तावुखात्मक श्ञानमित्यथः। 
जन्यश्चानादेकमिति । जन्यमुत्पत्तिधमिं । क्षानादिकमित्यादिने- 
च्छादुपन्रहः। चतुष्टयस्थाविनीति । क्षणचतुष्टयेत्युपलक्षणं तेन बहु- 
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तदुवृत्तित्वाजन्येद्युक्तम् । यद्याकाशचजीबास्ममोः साधम्य तद् जन्येति 
न देयम् -दरेषतादिकमादाय लक्षणसमन्वयात् । परममहत्वस्य तादश्च- 
गुणत्वाच्चतुथक्षणे द्विखादीनामपि नादाभ्युपगमाहित्वादीनामपि 
तथात्वात्तद्वारणाय विशेषेति । त्िक्षणवृत्तित्वं वा वाच्यम् | दवेषत्वादि- 
कमादायात्मनि लक्षणसमन्वयः ॥ २७ ॥ 

रूपद्रवत्वपरत्यक्षयागिनः प्रथमाञ्चयः। 
गुरुणी दरे रसवती द्रयोर्नेमित्तिको द्रवः ॥ २८ ॥ 
पथिव्यप्नेजसां रूपवत्वं द्रवत्ववच्तवं प्रतयक्षविषयत्वं चेत्यथैः । 

न च चक्षुरादीनां भजेनकपारुस्थवहेरूप्मणश्च खपवत्वे किं मानमिति 

वाच्यम् , तत्रापि तेजस्त्वेन रूपानुमानात्। एवं वाय्वानीतपृथिवीजरते- 

चिघतिः। 

कालस्थिती रूपत्वादेने विरुध्यते । तद्व्युदासः-चतुःक्षणवुत्ति' 
पदेन रूपत्वादिजातिग्युदासः । तदवृत्तित्वात्-रेदवरक्ञानवृत्तित्वात् । 
जन्येव्युक्तमिति । छकश्चषणे जन्यपदमीदवरल्ानखंग्रहाय निवेशितमित्य- 
थैः । पवमग्रेऽपि । देषत्वादिकमादायेति । क्ञानत्वजातिस्थाने केवल - 
जीवात्मगुणवृत्तिद्धेषत्वादिजातिमादायेव लक्षणसगतेरिव्यर्थः । पर. 
ममदसखस्य आकाशकाखादेरिति शोषः । तार दहागुणत्वात्-चतुः श्चण- 
घृत्तिजन्याबरृत्तिजातिमद् गुणत्वात् । तथात्वात्-ताहशजामद्गुण- 
त्वात् । तद्वारणायेति । कालादिष्वतिप्रसङ्गवारणायेत्यथैः' विज्ोषेति। 
परममह र्वाद्धेच्वादीनां सामान्यगुणत्वेन विशेषगुणत्वाभावाच्च न 
दोष इति ध्येयम् । त्रिक्षणत्रुस्तित्व वेति । खाघवाश्चतुःक्षणवृ्तित्व- 
स्थाने इति शोषः ॥ २७ ॥ 

मखे रूपद्रवत्वेति । दन्द्ान्त इति न्यायबरेन योगीति पदं 
प्रयेकमन्वेति, तन रूपयोगित्वं द्रवत्वयोभित्व प्रत्यक्षयोगित्वं च 
पृरथिव्यत्तेजसामुगतो घम इत्यथः पयेवस्थति । भजनेति । भजनक- 
पाठस्थो रेणुस्तद्रतवन्हेरिव्यथः । कि मानम्-ग्रलयक्षादिमध्ये कतर. 
स््ममाणम् । तन्नापि-चक्ुरादिष्वपि । रूपाजुमानादिति।। ने्रन्दियं रूष. 
वत्तेजस्तस्वात्, भजनकपालादि निष्ठवन्ही रूपवान् तेजस्त्वादित्ययु- 
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जोभगानामपि प्रथिवीत्वादिनां ङूपानुमानं बोध्यम् । न च पटादौ दरुत- 
सुवणादिभिन्ने तेजसि च द्रवत्ववत्वमव्याप्तमिति वाच्यम्, द्रवल्ववदूनवृ- 
तिद्रग्यखन्याप्यजातिमतत्वस्य विवक्षितवात्। घृतजतुप्रभृतिषु - प्रथिवीषु- 

जलेषु -द्रतसुव्णादो तेजसि च द्रवत्वसत्त्वात्त्र च प्रथिवीत्वादिसत्व- 
तदादाय सर्वत्र छक्षणसमन्वयः | न च प्रस्यक्षविषयस्वं परमाण्वादाव- 

व्याप्रमतिव्याप्रं च रूपादाविति वाच्यम् , चाक्षुषप्रव्यक्षविषयवृत्तिद्रग्य- 

त्वव्याप्यजातिमच्वस्य विवक्षितत्वात् । आत्मन्यतिव्याप्रिवारणाय चा- 

्ुषेति । गुरुणी इति । गुरुत्ववत्तवं रसवच्वं प्रथि्वीजर्योरित्यथेः । 
न च घ्रणिन्दरियादीनां वाय्वानीतपार्थिवादिभागानां च रसादिमत्वे किं 

मानमिति वाच्यम् , तत्रापि परथिवी्वादिना तदनुमानात् । द्वयोरिति । 

विघ्रतिः । 
मानश्रीरम् । ननु तज्ज तेजस्त्वमेव स्वरूपासिद्धमिति न राक्यम्, 
उष्णस्पदौवचवेन तदनुमानात् । प्रथिवीत्वादिनेति । परथिबीजख्तेजो- 
भागान् पक्चीकृत्येव्यथेः । परथ्वीजटतेजोभागा रूपवन्तः पृथिवीत्व- 
जलत्वतेजस्त्वहेतुभ्य दत्यनुमानमवघातव्यम् । दरवत्ववदृवृत्तीति । 

द्रवत्ववदत्तियां दवब्यत्वव्याप्यजातिः परृथिवीत्वादिस्तद्च्वस्येत्यथः । 
वायावतिप्रसङ्गवारणाय चृ्यन्तमेवमग्रेऽपि । प्रृथिव्यादिषु लक्षण. 
खमन्वयं दरोयातति-घुतजतिवति। तत्न च-प्रथ्वीजरतेजःसु च, परथिवी- 
त्वदीव्यादिन! जलत्वतेजस्त्वयोरुपसत्रहः। तदादाय-प्रयेवीत्वादिक- 
मादाय । ननु पृथिग्यादिपरमाण्वादो पू्बक्तप्रत्यक्चषविष्रयताया असच्चन 
रूपादौ च स्वेन तदप्रव्यक्षतवप्रत्यक्चत्वरूपाभ्याप्त्यतिग्या्षीत्याशङ- 
तेन चेति। समाधत्ते-चा्षुपेति। जातिरज परथिक्षात्वादिरतिसेहिताथ- 
मन्यत् । आत्मनीति । अत्मनो महत्वाभावन चाश्चुषप्रत्यक्षभावान्नाति- 
प्रसङ्घं इत्यथै पवमन्यदप्युन्नेवम् । गुरुत्ववस्वामिति । इदं पतनवस्वमप्यु- 
पलक्षयति । उत्का पततीति प्रयोगस्तु भाक्त एव । पार्थिवादीत्यादि- 
ना जलीयतेजलपारग्रहः । फिमान-किहेतुकमनुमानम् । तज्रापि- 
घ्राणेन्द्ियादिपथिवामागेष्वपि; तदयुमानान्-रसादिमस्वानुमा- 
मात्। तच्च घ्राणेन्द्ियादीनि रसवन्ति पृथ्वीत्वादिति । घरदौ- 
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पथिवीतेजसोरतव्षः । न च नैमिचिकद्रवत्ववत्वं घटादौ बहयादौ 

चाभ्याप्तमिति वाच्थम् , नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रग्यत्वव्याप्यजा- 

तिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात् ॥ २८ ॥ 

आत्मानो भूतवगांश्च विशेषगुणयोगिनः । 
पथिव्यत्तेजोवाय्वाकाशचात्मनां विेषगुणवच्वामित्यथेः । 

यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधम्योपितरस्य तत् ॥ २९ ॥ 
्ञेयरवादिकं विहायेति बोध्यम् । तत्तु न कस्यापि वेधम्ये-केव- 

सान्वापित्वात् ॥ २९ 

स्पश्षीदयोऽष्ठौ वेगाख्यः सस्कारो मरुतो गुणाः । 

स्पललोष्टौ रूपवेगी द्रवत्वं तेजसो गुणाः ॥ २० ॥ 
विरतिः 1 

धररादि फायेष्याम् , वह्धादौ-वन्हधादितेजसि । नैमित्तिकेति । द्रव्य 
त्वग्याप्यजातिः प्रथ्वीत्वादिस्तद्वस्वस्य साध्यस्य विवक्षणे 

तात्पयदित्य्थः ॥ २८ ॥ 
विशेषगुणवच्वमिति । साधम्यैमित्यथैः । ज्ञेयत्वादिकमिच्यादैना 

प्रमेयत्वादीनां संग्रहः । ज्ञेयत्वादिक विना यो यस्य समानो धमे उक्तः 

ख पवघान्यस्य षिरुटखो धर्मोऽभ्युपेय शत्याद्गायेनाह-तच्िति । ज्ञय- 
त्वादिकमिदयथः । तत्र हेतुमाद-केवलान्वयित्वादिति । अत्रेदं बोध्यम्. 

हेतुस्तावत्केवरन्वस्यन्वयन्यतिरेकिकेवलव्यतिरेकिमदाच्रिविधः । त- 
चर सर्वघर्मिगतो धेः कवलान्वयी, यथा परमेयत्वाभिषेयत्वविरोष्य - 
स्वविद्धषणत्वादयो, न ह्यस्ति तादशं किञ्चिधत्रते धमी न विद्यन्ते, 
तथा च सर्वगतत्वमत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं धा कवलान्वयित्वमित्य. 
न्यत्र विस्तरः ॥ २९. ॥ 

मूले स्परशीदयोषएाविव्याुक्तस्तु- 
वायोभ्नवेकादरा तेजसो गुणा जलक्चितिप्रणश्तां चतुदैश्च । 
दिङक्काखयोः पञ्च षडेव चाम्बरे महेश्वरेष्टो मनखस्तथैव च ॥ 

इति प्राचामयचुरोधेन दण्व्या । स्परैसस्यापरिमाणपृथक्त्वसयो- 

(- 
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स्पशीौदयोऽषटौ वेगश्च गुरुत्वं च द्रवत्वकम् । 
रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुदश ॥ ३१ ॥ 
स्नेहना गन्धयुताः क्षितावेते चतुदश । 
बुद्धचयादिषटक सख्यादिपश्चकं भावना तथा ॥ ३२॥ 
धमोधर्मो गुणा एते ह्यात्मनः स्युश्वतदंश । 
सेख्यादिपश्चकं कालदिशोः शब्दथ ते च खे॥ ३३॥ 
सख्यादयः पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे । 
परापरत्वे संख्याद्याः पश्च वेगश्च मानसे ॥ ३४ ॥ 

ते च, से-आकारे ॥३०। ३१ ३२। ३३1 ३४॥ 

साधम्पवैधर्म्ये निरूप्य संप्रति रत्येकं प्रथिव्यादिकं निरूपयति- 

तत्र क्षितिगेन्धहेतुनोनारूपवती मता । 
षद्पिधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्िषिधो मतः ॥ ३५ ॥ 

वित्रतिः। 
गविभागपरत्वापरत्वान्यष्ठौ पका वगास्यसंस्कारश्चेति संकलनया वा- 
योर्मव गुणाः । अष्टौ स्पर्शादयखयोा रूपद्रवत्ववगा मिकितवेकाद्ङगुणा 
तेजसः। अष्टौ स्परादयः षड़् वेगादयो मिलिताश्चतुदैशगुणा ज- 
ठस्य । अष्टो स्पर्ादयः षड वगगुरुत्वद्रवत्वरूपरसगन्धाख्या मि 
लित्वा चतुदश परथिव्याः। षड वुख्ादयः पञ्च संख्यादयः पको 
भावनाख्यसस्कारो दो ध्माधमों संकालटताश्चतदंदा जीवाव्मनः। 
पञ्च संख्यादयः एकः राब्दरः इति षड् गुणा आकाशस्य । पञ 
संख्यादयखरयो वुद्यादयो मिलित्वाष्टौ इदवरस्य । संख्यावुद्धीच्छा- 
प्रयत्नुखान्यवद्वरस्य गुणा इति केषांचिद चुभवो युक्तायुक्तस्वं 
स्वयमृह्टनीयम् । पञ्च सख्यादयसख्मयः परत्वापरत्ववगाख्या मनसः । 
मूटे मानस इत्यत्र स्वाथं प्रज्ञादेःवादण बोध्यः ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 
॥ ३३॥ २४॥ 

मुर तत्रेति निधारणसप्तन्यन्तान्नठ् नवघद्रवमध्य इत्यथः। ननु 
क 

समवास्यसमवाायानामत्तकास्णभद्न हतूना जावच्याद् गन्व भरति 



मूलचन्द्रिकापेता। ४३ 

गन्धहेतुरिति। गन्धसमवायिकारणमित्य्थः। यद्यपि गन्धवत्वमात्रं 
रक्षणसुचैतम् , तथापि परथिवीत्वजातो प्रमाणोषन्यासाय कारणत्वमुप- 
न्यस्तम् । तथाहि--प्रथिवीरवं हि गन्धस्मवायिकारणताषस्छेदकतया 
सिच्यति, अन्यथा गन्धत्वावच्छिन्नस्याकस्मिकत्वापत्तेः | न च पाषा- 
णादो गन्धाभावद्रन्धवत््वमव्याप्तमिति वाच्यम्, तत्रापि गन्धसत्त्वात् । 

विघृतिः। 
परथिव्याः किं कारणत्वमिद्यादाकापनोदायाह-गन्धसमवायीति । 
समवायेन गन्धरूपकायं भ्रति ताद्ास्म्यन पृथिव्याः कारणत्वमित्यधेः। 
गन्धवच्वमात्रामेति । अत्र पश्च गन्धर्वं ठक्षणं पृथिवत्विं टक्ष्यता. 
वच्छदकम् । गन्धवच्वमिति च गन्धो विद्यतेऽस्या इति गन्धवती 
तद्भावस्तच्च तच्च गन्ध पव । मतुबन्ताद्दिहितो भावप्रलययः परङ़ाक्त 
गमयतीत्युक्तरेव च गन्धानेष्ठाधेयतानिरूपिताधिकरणताध्रयत्वं पृ- 
थिव्या लक्षणं पयेवस्यतीत्यरु पट्वेन । सुगन्धिं सलिरं सुरभि. 
वायुरिव्या्यनुगतमतिसााक्षिकतया गन्धव जलादावपि निराब।- 
धमितितुन रशाक्यम् । समवायसबन्धेन गन्धवत्वमित्यभ्युपगमात् । 
अन्यदेव प्रते प्रथ्वीलक्षणमित्याङयनाह-तथापीति । प्रमाणोपन्या- 
सारयति । आर्त पृथिवीत्वजातिगन्धस्मवायिकरणतावच्छेदकत्व। 
दिव्यचुमानरूपप्रमाणद्शनयेत्यथः । 

पृथिवीत्व हि-पुथ्वीत्वजातहि । गन्धसमवायीति । समवायेन 
गन्धनिषठकायेतानिरूपितं पृथिवीनिषएठसमवायेकरणत्वमवदयं कि- 
अिदडधमावाज्छन्नं कारणत्वात् , स च घमां खाघवात्तदवच्छेदको जा- 
तिरूपः ( पृथ्वात्वरूपः ) एव सिद्धयतीति निष्कर्षः । यद्वा परथिवीत्वं 
छाचित्कपद प्च्ात्तिनिमित्तं जातित्वाद्धटवदिति सामान्यतः सिद्धौ 
पृथि्वीपद् गरथवीत्वप्रतत्तिनिमेत्तकापमेतराप्रचात्तानमित्तकत्वे सति 
पच्रत्तिनिमेत्तकत्वाद्यन्नेव तन्नैवमिति साध्यमिव्युपस्कारशृत् । विष 
क्षे बाधकमाह-अन्य थति । गन्धत्वावच्छिन्नं प्रति पृथिव्या हेतुताया 
अस्वीकार इत्यथः । आकस्मिकत्व।पत्तेः-गन्धं प्रति नियतकरणतां 
नियमाजुपपत्तरेत्यथः। पाषाणादो-पाषाणादिरूपपृथि्व्यां, गन्धव 
स्व-गन्धसमानापिक्ररणद्रग्यत्वव्याप्यजतिमच्छम्। तत्रापि-पाषाणा. 



द सिद्ाम्तसुक्तावरी 

अनुपरुव्िस्त्वनु्कशत्वेनाप्युपपद्यते, कथमन्यथा तद्धस्मनि गन्ध उपल- 
भ्यते । भस्मनो हि पाषाणध्वंसजन्यत्वात्पाषाणोपादानोपदयतं सिच्य- 

ति-यद्रव्यं यद्रव्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादानोपादेयमिति म्य।प्िः। दृष्टं चेतत्व- 
ण्डपटे महापरध्व॑सजन्ये । इत्थं च पाषाणपरमाणोः परथिवीतवात्तञ्जन्य- 
स्य पाषाणस्यापि परथिवीतवं, तथा च तस्यापि गन्धवस्े बाधकाभावः । 

नानारूपेति । शु्कनीटादिभेदेन नानाजातीयं रूपं परथिव्यामेव वतेते 
न तु जरदो, तत्र॒ श्ुङ्कप्येव सत्वात् । प्रथिव्यां तु एकाभिन्नपि 
धर्मिणि पाकवरैन नानारूपसंमवात् । नच यत्र नानारूपं नोखन्नं तत्रा- 
व्याप्निरिति वाच्यम् | रूपद्वयवद्वृतिद्रव्यत्वग्याप्यजातिमच्वस्य विवक्षि- 

तत्वात्, रूपनाशवदवृत्तिद्रग्यत्वव्याप्यजातिमच्वस्य वा वाच्यत्वात् । 

विवतिः। 
हूावपि, प्रथिवीस्वेनेति शेषः । गन्धसच्वात्-गन्धस्यानुमार्मकत्वात् । 
मनु यद्यसित तर्दिं कथं नोपलभ्यते कारणसक्ते कायौवश्य भावनिय- 
यमादित्याराक्याह-अनुपलान्धिस्त्विति । गन्धानुपरम्भस्तु अनुद्भू- 
ततया संगच्छते इत्यथः तद्धस्मनि-पाषाणभस्मनि। कथमुपलभ्य- 
त॒ इत्यन्वयः । पाषाणादावभावेन तद्धस्मनिसखुतरामभावारिति 
भावः । पाषाणोपादानोपादेयत्वामेति । पाषाणनिष्ठोपादानतानिरूपि- 
तोपादेषता भस्मनिष्ठ सिद्यतीत्यथंः। यद्रव्यमिति । यद्रव्यं-भर्ण- 
दिद्रव्य, यद्भव्यध्वसजन्यं-पाषाणादे दभ्यध्वसजन्यं, तद्रव्यं-मस्मादि- 
द्रब्य, तद्रव्यस्य-पाषाणदिद्रव्यस्योपादानस्योपदेयमिति निष्कर्षः । 
मयु किं कचिदन्य्रापि खष्टमौद गुपादानोपदेयत्वमित्यत्राह-दष्र वेत- 
दिति । खण्डपर इति । अतिमदत्परनाशादुदूभूने पटैकदेश इत्यथः । 
तज्जन्येति । पाष्राणपरमाणुजन्येत्यथेः । प्रथिवीत्व-लिद्यतीद्यर्थः। 
तथाच-पाषाणस्य पृथिवीत्वसिद्धौ च । तस्यापि-पाष्ाणस्यापि। 
बाधकाभाव दति । प्रतिबन्धक मावात्पाषाणेऽपि गन्धो निष्प्रत्यूह ए- 
वेति भावः । तत्र-जलादौ, श्ुङ्गस्येवे्यवकारेण नीलादिषङरूपव्युदा- 
सः । नानारूपेति । श्ुङ्खनीटपीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदेनेदयर्थः । 
तत्र-पयाद । रूपद्धयवदिति । जातिरत्र पृथिवीत्वादिः । स्पष्टमन्यत् । 



मूल चन्द्रिकोपिता । ४८ 

वैशेषिकनये परथिवीपरमाणौ रूपनाश्षस्य खूपान्तरस्य च सत्वात् , 
न्यायनये घटादावपि तत्सत्वालक्षणसमन्वयः । षड्विध इति । मधु- 
रादिमेदेन यः षड्विधो रसः स प्रथिग्यामिव । जरे च मधुर एव 
रसः । अत्रापि पूर्वबद्रसद्रयवदवृत्तद्रव्यत्वव्याप्यजातिमच्वं रक्षणार्थोऽ- 
वसेयः । गन्धस्िवति । द्विविध इति वस्तुस्थितिमात्रं न॒ द्विविधग- 
न्धवरत्वं रक्षणं द्विविधत्वस्य व्यथत्वात् । देविध्यं च सौरभासौरभभेदेन 
बोध्यम् ॥ ३५ ॥ 

स्पशेस्तस्यास्तु विज्ञेयो धनष्णाशीतपाकजः । 
तस्याः-प्रथिव्याः । अनुष्णाश्चीतस्पशेवच्वं वायोरपि वतते इत्यु- 

क्तं पाकज इति । इत्थ च प्रथित्याः स्पर्शोऽनुष्णाशीत इति ज्ञापनार्थ 
तदुक्तम् । वस्तुतस्तु पाकजस्पदीवत्वमात्रं रक्षणम्, अधिकस्य वैय- 

विघरतिः। 
गौर वात्पश्चान्तरमाह-रूपनादावदिति । नाशत्वस्यखण्डोपाधिरूप- 
त्वेन गौरवामावादिति हृदयम् । तत्सच्वात्-रूपनारारूपान्तरस- 
स्वात् , मधुरदीस्यािना कदटुकषायाम्टख्वणतिक्तानां परिग्रहः । 
आश्रयं विभज्य दशेयति-पृप्थव्यामेवेति । नीटपाताच्यनेकप्रकारं 
रूप पृथिष््रा पवेत्यथेः । मधुर प्वेति । तेनान्यरसोपटरमस्तु काचे- 
दु पाधिनिबन्धन एव माधुयेप्रलययोऽप्यामटकभक्चषणादेरुतरकालि- 
कः । नानारसातुत्पादस्थटेऽव्या्तिं निराकरोति अत्रापीति । दिवि. 
धगन्धवत्वं पररथिषीत्वमिति चरमवारणायाद-द्विविघ इति । खक्चषण- 
श्चणान्तरं, पृथिव्या इति रोषः । व्यथत्वात्-निष्फलत्वात् । सौर. 
सासोरभेति । खुगन्धोऽय दुमेन्धोऽयमित्युभयथा प्रयोग इरीनमेवाच्र 
बीजम् ॥ २५ ॥ 

अयुष्णारीतेति । अव्यक्तोष्णाव्यक्तशीतेत्यथः । इत्युक्तं पाकज 
इतीति । स च स्पर्शो वायो पाकजत्वन रुपेण नास्येवेति न दोषः । 
इति क्ञापनाथे-न तु पृथिवीलक्षणानिप्रायेणेत्यर्थः। पृथिव्यास्तर्हिं 
कि छक्षणमिव्यत आह-पाकजति । मान्रपदाश्चाधिकस्य व्यर्थत्व 
उक्तेऽपि स्पष्टप्रातिपत्तये आह-अधिकस्येति। नास्तीति । अतो ऽब्यात्त- 



६ सिद्धान्तसुक्तावदटी 

थ्योत् । यद्यपि पाक्जस्पशेः पटादौ नापि, तथापि पाकजस्पशंवद् वृ - 
सिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वमर्थो बाध्यः । 

नित्यानित्याचसा द्वेधा नित्या स्यादणुलक्षणा ॥ ३३ ॥ 
अनित्या तु तदन्या स्यात्सेवावयवयोगिनी । 
साच त्रिधा भवेदहमिन्दियं विषयस्तथा ॥ ३७ ॥ 
सा प्रथिवी द्विषिधा-नित्या अनित्या चेव्यथेः। अणुटक्षणा 

परमाणुरूपा प्रथिवी नित्या । तदन्या परमाणुभिनना प्राथेवी व्यणुकादि- 
रूपा सवौऽप्यनिःयेत्यथः । सेव-अनिः्या प्रथिव्येवावयववतीत्यर्थः । 
नजु अवयविनि कं मानम् ? परमाणुपुज्ञरवोपपत्तेः । न च परमाणुनाम- 
द्नल्द्रियत्वाद्धरादीनां प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम्| एकस्य परमाणोरप्र- 

विवृतिः। 

दुवारत्वेनोक्तलक्षणसमन्वयो दुधेर इत्याशङ्खयाह-तथापीति । खृत्ति- 
रत्र समवायेन बोध्या, जातिः-प्रथवीत्वमन्यर्स्पष्टम् । 

पृथ्वीं विभजत सेति । दिविघामपि पृथिवीं दक्षयति-निव्याः- 

नित्या चति । गन्धवरतः काययस्यद्रव्यान्तरत्वापत्तिवारणाय पूर्वपदं, 
अवयवानामनवस्थापात्तिवारणाय द्वितीयपद् च । परमाणुरूपा-ध्व- 
साप्रतियोगिनीत्यथेः। परमाणुटक्षणन्तूक्तमभियुक्तैः-- 

जालान्तरगते भानो यत्वुष्ष्मं इदयते रजः। 
तस्य षषठतमो भागः परमाणुः प्रकीर्तितः ॥ इति ॥ 

सबीप्यनित्या-ध्वसप्रतियोगिनीव्यथैः । अवयविनि कि मान 
मिति । पृथिवी सावयवेत्यत्रेव किं प्रमाणभेव्यथं इति वौोद्धशांक- 
नम् । परमाणुषुञ्जेः-विलश्षणसंयोगसदहितैः परमाणुभिरेवेत्यथः। 
बोद्धः सिद्धान्तिनः शंकामुत्थाप्य निरकराति-न चेति । अतीन्द्रिय- 
त्वादिति । जन्यद्वव्यावयवत्वमक्रियावरवं निरवयवत्वं नित्यत्वमापे 
परमाणुनामचुसखधयम् । ननु परमाणावेव कि प्रमाणनिति तु न दाक्यम्। 
चसरेणुः सावयवद्रव्यारन्धः चा्षुषद्रव्यत्वादित्यनुमानन द्य णुकवर्प- 
रमाणोरपिसद्धरित्याहुः । घटादीनापिति । यदि घटादीनां परमाणु. 
पुजात्मकत्वं स्वीक्रियेत तद् परमाणुवद्ध रादीनामपि साक्षात्कारो न 



मूलचन्द्रिकोपेता। ४७ 

्यक्षत्वात् । यथैकस्य केशस्य दुरेऽप्यक्षतवेपि तसमृहस्य प्रतयक्ष- 
त्वम् । नचेको घटः स्थुक इति वुद्धेरनुपपत्तिरिति वाच्यम् | 

® ® क 

एको महान्धान्यरारिरितिवदुपपत्तेः । मेवम् , परमाणोरतीन्ियतेन 

तत्समृहस्यापि प्रस्यक्षायोग्यत्वात् । दृरस्थकेशस्तु नातीन्धियः, 
सन्निधाने तस्येव प्रस्यक्षत्वात् । न च तदानीमदृश्यपरमाणुपु- 
ज्ञादूरर्यपरमाणुपुज्चस्योतपन्नत्वान्न प्रत्यक्षत्वे विरोध इति वाच्यम् 
अररयस्य टश्यानुपादानलात् । अन्यथा चक्षुरूप्मादिसंततेरपि 
कदाचिददर्यलप्रसङ्गात । न चातितप्ततेलदौ कथमदृदयदहनसंतते- 
रैश्यदहनोसपत्तिरिति वाच्यम् । तत्र तदन्तःपातिभिददयदहनावयवैः 
स्युरुदहनोत्पत्तरुपगमात् । न चादरयन व्यणुकेन कथं ददथत्रसरेणोर- 

वित्रतिः | 

भवेदिति प्रदनाहायः। तत्खमूहस्य-परमाणुसमूहस्य । उक्तमेवाथ हद- 
यितुमाद-यथेति । तत्समूहस्य-केशसमुहस्य । प्रत्यक्षत्वमिति। पवं च 
मदुक्तरीत्या घटादीनां प्रत्यक्षत्वोपपत्तः पुनसर्प्यवयविनि किं मानमिति 
घीद्धाभिमानः। अचु पपात्तिरिति। परमाणूनामनेकत्वादणुत्वाच्चेति भावः। 
समाधानह तुमाह-पको महानिति । धान्यसमुह गतेकत्वमहस्वप्रती 
तिवद्धटेऽपि तत्सभवादिति तत्वम् । तत्लमरहस्यापि-परमाणुसमुह- 
स्यापि बौद्धमतोपाद्लक दश्रन्तमपि पत्याचष्टे-दृर स्थेति । तस्थेव- 
दुरस्थकश्ास्यव । प्रलयक्षत्वादिति । योऽतीन््रियस्तस्य सक्िघानेऽस- 
निधाने वा न प्रत्यक्षयोग्यता यस्तु नातीन्द्रियस्तस्य दुरेऽयाग्यता स- 
निधाने च योग्यतेति विवेकः । तद्ानीमुत्पत्तिकारे । ददयतति । दृष्ट 
योग्यमेवमग्र ऽपि । उत्पन्नत्वादिति । क्चणभङ्गवादिमतमभिप्रव्यदम् । 
अदृद्यपद!थनिषठोपादेयतानेरूपितोपाद्ानता ददयपदाथनिष्ठा । न 
भवितुमहेस्युभयोर्भिन्नरूपत्वादिव्याद-अददयस्येति । वैपरीत्यदोष- 
माह अन्यथा-अरभ्यस्य ददयात्पादकत्वाङ्गाकारे, च्चुरुष्मादिसत- 
तेरदृश्यस्येति शेषः । दश्यत्वगप्रसङ्गादिति । तता नाश्य दद्योपा- 
द्ानामिति । कथ-पात्रव्यवधानादिति भवः, तदृन्तःपातिभिरति- 
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त्पत्तिरिति व।च्यम्। यतो न वयं दर्यत्वमदृदयत्वं वा कस्यचिस्स्वभावादाच- 
चक्ष्महे, किंतु मह च्वोदूभूतरूपादिकारणसमुदायवश्चात् दृयत्वं तदमव 

चादश्यत्वम् । तथा च त्रसरेणोमंह त्वात्पव्यक्षत्वं न तु व्यणुकादेस्तद- 
भावात् । नहि तन्मतऽपि संभवतीदं परमाणौ महर्वामावात् । इत्थं 
चावयविसिद्धो तेषासुत्पादाषेनाशयोः प्रस्यक्षसिद्धत्वादनित्यत्वम् । तेषां 
चावयवावयवधाराया अनन्तत्वे मेरुसषेपयोरपि साम्यप्रसङ्गः । अतः 
कचिद्िश्रामो वाच्यः । यत्र तु त्रिश्रामस्तस्यानित्यलरेऽसमव्रेतमावका- 
योरपत्तिपरसङ्ग इति तस्य नित्यत्वम् । महसपरिमाणतारतम्यस्य गगन दो 

विश्रान्तस्वमि बणुपसिमिणतारतम्यस्यापि कचिद्िश्रान्तस्वमस्तीति तस्य 
परम।णुत्पिद्धिः । न च त्रसरेणावेव विश्रामो ऽस्त्विति वाच्यम्| त्रसरेणुः 
सावयवः चाश्चुषद्रम्यत्वात् घटवदित्यनुमानेन तदवयवािद्धौ, त्र्रेणोरव- 
यवाः सावयवाः महदारम्भकत्वात् कपाङ्वदित्यनुमानेन तदवयवाकदधेः। 

„ विश्रतिः। 
तकप्ततखान्तःपातिभिः, स्वभावात्स्वरूपात् , अचक्ष्मह-मन्यामहे शत्य. 
थः। तद्रभावे-महस्वोदभुतरूपाद्यमवे, तद्भावत्-मदस्वाभावात्, 
तन्मते-परमाणुपुञप्रव्यक्चवाएरिनस्तव मते । महच्वाभावादिति । मह. 
स्वप्रकषेस्य चाश्चुषताविधानादित्य्थः। तवां -परमाणुनाम्। अनित्य- 
त्वमिति । योऽवयवी सोऽवद्यमुरपत्तिषिनादादाटी-सावयवत्वाद्ध- 
रादिवत् यस्योत्पत्तिविनारावसवं तस्या नित्यत्वमिति विक्दम्। सा- 
म्यप्रसङ्खं इति । परिमाणहतुभूतावयवसख्याया मेरुसपषयार विशि 
त्वादिति सारम् । पवं प्राप्त कतंव्यमाह-अत इति । निरुकस्थले वो- 
षपरिहारायत्य थः । वाच्यः-अवयवधाराया ईति शेषः । विश्रामाश्रय- 
स्य नित्यत्वादिक साधयति-यञ्र त्विति । तस्य-परमाणोः। मत्परः 
माणतारतम्यस्येति । तारतम्यं न्यूनाधिकं तद्यथा त्रसेरणुमारभ्य 
गगनादौ विश्राम्यति 0 भः धिक्रमपि क्वचिदिश्रा- 
म्यत्येव यत्न विश्राम्यति स परमाणुरिति विशदोऽथंः । लाघवाच्छ- 
कते नचति । तदवययेति । असरेण्ववयवेत्य्थः। महदारभकत्वात्- 
ध्रसरेणुरूपमहत्कायरंभकत्ात् , कपाटवत्-घररूपमदत्का्यारम्भक- 
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न चेदमपयोजकम् , अपकृष्टमहत्वं प्रत्यनेकद्रम्यत्वस्य प्रयो जकत््ात् 1 
न. चेवेक्रमेण तदवयवधारापि सिच्येदिति वाच्यम्! अनवस्थामगेन 
तदसिद्धेरिति । सा चेति । कायेरूपा परथिवी त्रिधेत्यथः | रारीरेद्धिव- 

विषयभेदादित्यथेः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
तत्र देहयुदाहरति-- 

योनिजादि भवेरेहयिन्दियं प्राणरक्षणम् । 
विषयो द्यणुक्ादि श्च ब्रह्माण्डान्त उदाहतः ॥ ३८ ॥ 

योनिजादीति । योनिजमयोनिज चत्यथः। योनिजमपि द्विविधं -जर- 
युजमण्डजं च । जरायुजं मानुषादीनाम् । अण्डजं सपादीनाम् । अयोनिजं 

विञ्रतिः। 
कपारुवदित्यथंः । तदवयत्रेति । जसरेणोरवयवावयवेत्यथंः। इदमनु- 
मानम् । अप्रयोजकमिति । अचुकुटतकानवतारादिति भावः। तदव- 
यवधारा-परमाण्ववयवधारा । तदसिद्धेरिति ! तदवयवधारा कायं 

पा दथणुकादिमदहावयविपयंन्तेत्यथः । 
शरीरेन्द्रियेति । दन्दान्ते इति न्यायेन भेदयदस्य पत्येकमन्वयस्तेन 

शशोरथेदादिन्द्रियमेदाद्विषयमेदादित्यथां बोध्यः । यद्वा शरीरेन्द्रियः 
विषयाणां मेदस्तस्मात् । अन्न वृत्तित्वं षख्यथंः असाधारणत्वं मेद्- 
शब्दाथः । अभिनश्नत्वं पेचम्यथः सच विधाशब्दाथनान्येति । णवं 
च शरीरेन्द्रियविवयवृस्यसाधारणाभिन्न्नित्वसंख्याविरिषटविभाजकध- 
मस्यतमचतीत्यथंः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 

तथ्र-शयरेन्द्रियविषयमध्ये । योनिजमयोनिजं चेति । योनिजायोनि- 
जमेदेन दिधकारमित्यथंः । 

छे ते दिविध इत्यत्राह जरायुजमण्डजं चेति । जरायुज्ाण्डज- 
भेदेनेत्यथंः । माजुषपशुष्डगाणां गर्भाशयो जरायुस्तञजन्यं शरीरं 
ज्रायुजम् (गभांशयो जरायुः स्यादिति कोषात्। सर्पादीनामित्यादिः 
शब्देन पक्षिणां संग्रहः । अयोनिजमिति । योनेज तं योनिजं तदूभिश्नम- 
योनिजं तदुक्तं घाक्यपदीये- 

सत्साद्रश्यममावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
"आसर त्रिरोधद्य नञ्थाः षर् प्रकीतितताः ॥ इति ॥ 
\9 
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प्वेदजोद्धिजजादिकम्। स्वैदजाः कृमिदंशायाः । उद्धिजास्तरगुरमार्थाः । 
नारकरिणां दारीरमप्ययोनिजम् । न च मानुषादिश्चरीराणां पार्थिवत्वे क 

मानमिति वाच्यम्| गन्धादिमच्वस्येव प्रमाणत्वात् । न च क्ेदोष्मादेर- 
परम्भादाप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्यम् । तथा सति जर्त्वष्थिवी- 

स्वादिना संकरप्रसङ्गात् । न च तर्हिं जलीयत्वादिकमेवास्तु न व षा- 

थिवत्वमिति वाच्यम् । कृदाकीनां विनाक्चेऽपि शरीरसेन प्रत्यभिज्ञानाद्र- 

विवृतिः। 

तत्साद्रश्यं गर्दभे ऽनश्वो ऽयमभावः प्रसज्यप्रतिषेधे, वदन्यत्वं 
ज्ररे, तदल्पत्वमनुदरा कन्या, अध्राशस्त्यं यथास्मत्सुखतानचरिते- 

अङ्कीरृतं वदसि चेदुभ्रमर ! त्वमेनां 
कीनामवेहि मघजां रमणादिहीनाम् । 
सवत्र तात भवता रमता कुतोऽपि 
ट्टो यदस्मत्पतिः कथयाशु मह्यम् ॥ 

विरोधोऽसखुरोऽधमं इत्यादावित्यास्तां विस्तरः । शुक्रशोणित- 
संन्िपावानपेश्चत्वं च तत्वम् । स्पेदजाः स्पेदाउ्जाताः । कमिदं शेति । 
छृम्यादिष्षसीराणामटरष्टविशिषेभ्यो ऽणुभ्य एव जननोपगमादिति भा- 
वाथ; । उदभिस्जा उद्भिद्य भूमि जाताः। च्रह्मणो मानसा मन्वा- 
कयः पुजा, इत्यद्ागमेनायोनिजमेदोदूभिस्जादिकमित्यादिना देव्षिश- 
सीरमपिः वथा बोध्यम् । 'तत्रायोनिजमनपेक्षितशुक्रशोणितं देवाना 
सषीणां च शरीरं धमंविशेषसहितेभ्यो ऽणुभ्यौ जायतः इति परशस्त- 
-फादेष्तैः । नयु नरकोत्पन्नानां शरीरं कीदट्रशमित्यत आह नारकषिणा- 

मिति । गन्धादीति । पृरथ्वीविशेषगुणो गन्धो मानवशरीरे अत्नाशर- 
अनपायी दश्यते । इति तस्य नैसगिकत्वे "पाधिवं' तद्रन्धादिमच्ान्नी- 
लादिरूपवत्त्कद्वा पृथ्वीवदित्यनुमानस्यैव मानत्वादिति भावः । ननूक्त- 
शरीरि कवाचिद्धमवशारस्वेदस्य ज्वरादिवशादुष्णस्पशंस्य दशना- 
म्जरीयत्वं तैजसत्वमपि तस्य स्यादित्याशंक्माह न चेति । सङ्कर- 
प्रसङ्कादिति । पृथिवीत्वं विहाय शरीरत्वं जलादिशरीरे शरीरत्वं 
विहाय पृथिवीत्थं घटादौ चोभे ममुष्यादिश्तरीरे इति तत्समन्वयः। 
शरीर्त्येन प्रत्यभिज्ञानादितति । तमेवे देवदन्तादिमासैरमिति प्रत्य- 
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न्धा्युपरन्येश्च प्रथिवीत्वसिद्धेः । तेन पाथिवादिश्चरीरे जरादीनां मिमि- 
तव ४ "व € 

त्वमात्रं बोध्यम् । चरीरत्वं तु न जातिः प्राथरवीप्वादिना साङ्कयात् , 

किन्तु चेष्ठाश्रयत्वम् । वृक्षादीनामपि चेष्टासत्वान्नाग्यापिः । न च वृक्षा 

देः शरीरत किं मानमिति वाच्यम्) आध्यासिकवायुसंबन्धस्य प्रमा- 
णत्वात् । तत्रेव फं मानमिति चेत्, भगरक्षतसंरोहणादिना तदुत्नयनात्। 
यदि हस्तादौ शरीरम्यवहारो न भवति तदान्स्यावयविस्वेन विश्च. 
षणीयम् । नच यत्र हरिरे चेष्टा न जाता तत्राग्याप्तिरिति का- 

विवतिः। 
भिज्ात्मकप्रतिसन्धानादित्यथः। गन्धादीति । आमां मानवशरीरे 
गन्धाद्यनुव्त्तेरित्यभिग्रायः.। पाकादीनां तु शुप्कशरीरऽनुपरुन्धिरिति 
तेषामोपाधिक्वमित्युन्नेयम् । पािवादीति । पाथिवशषरीरे जरादि- 
चतुष्टयस्येषं जलीयशरीरे पृथिवीतेजोवाय्वाकाशानां निमित्तत्वमे 
वमन्यत्। साङ्कयादिति । शरीरत्वाभावाधिकरणे घटे पृथिवीत्वं 
फृथिवीत्वाभा वाधिकरणे वरुणादिशरीरे शरीरत्वमुभे माुषादिशरीरे 
इति तत्प्रकारो द्रष्टव्यः । चे्ठश्रयत्वमिति । चेएा चेप्सितं जिहासितं 
काथमधिृत्येप्साजिहास प्रयुक्तस्य तदुपायानुष्ठानलक्षणा समीहा । 
चेष्ठात्वं॑तु प्रयत्नजन्यलावच्छेदको जातिविशेष एव । आध्यात्मि- 
केकि । ब्क्ः शरीर कान््णवायुसम्बन्धादित्यनुमानस्येक तंथास्वे 
मानत्वादित्यथंः । तत्रेक-भध्यात्मिकवायावेव, तदुक्नयनात्-कुद्छः 
आध्यास्मिकमप्राणवायुसम्बन्यी भग्नक्षतसंरोदणान्मयुष्यादि सरीरंकः 
वित्यचुमा नात् । यदपि बुक्षावयेऽपि शरीरभेदा प्व-अन्तःसंक्षा 
भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता" इत्यागमेन मोगाधथि्ठानत्वात् , क्थापि 
चे ्टावर्वमिन्द्रियवरखं च न ब्क्षादीनां स्फुटतरमिति न क्त्रः सरीरल्व 
व्यहतिरिति मन्तव्यम् । 

नदधु हस्तादौ क्रिय।चिशेषात्मकचेष्टायाः सत्वेऽपि नः शरीरत्वः- 
व्यपदेशः इत्यतः अदः य सेति । विशेष गीयमिंत्ति । अन्त्याक्वविस्परे 
सति चेाश्रयत्वं शरीरत्वमिस्येककस्छक्षणं कतंन्बमित्यथंः । अन्त्या, 
वयव्य च वरव्याम्तरान्धरस्भकत्वमिदाभिप्रलं कन्व सरीरस्येव न 
ह्सागे क्व्यार्तरारमकत्यात्-। यजच्र शरीरे-घ्रतशरीरे, सक्ज्याकिः 
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च्यम् | तारे प्रमाणाभावात् } अथवा चेष्टावदन्स्यावयविवृत्तिद्रव्य- 
त्वन्याप्यजातिमत्वमन्त्याव्यविमात्रवृत्तिचेष्टावद् वृत्तिजातिमच्वं वा तत् । 

मानुषत्वचेत्रत्वादिजातिमादाय रक्षणसमन्वयः । न च त्रसिं- 
हरररे कथं लक्षणसमन्वयः, तत्र॒ व्रसिहत्स्थेकव्यक्तिदरत्तित- 
या जातित्वाभावाञ्जरीयतेजसक्चरीरश्रत्तितिया देवत्वस्यापि जाति- 

त्वाभावादिति बाच्यम्। कस्पभेदेन त्रसिहश्रीरस्य नानास्वेन नर पिंहत्व- 
(^ क जत्या रुक्षणसमन्वयात् । इन्दियमिति । घ्राणेद्धियं पार्थिवमित्यथः | 

पार्थिवत्वं कथमिति चत् ? इत्थम्-घाणेन्धियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये 

गन्धस्येव व्यज्ञकलत्वात् कुङ्कमगन्धाभेव्यज्चकगोघृतवत् } न च दष्टा- 
विघतिः। 

तत्नोक्तशरीरलक्चणं न प्रसज्यत इत्यथः ! समाधित्सुराह ताद्रशं 
इति । ननु भ्रतशरीरमिदमिति कथं व्यवटृतिरिति शंकामपनिनीषु- 
राह अथवेति । जातिरत्र मनुष्यन्वादिका 1 घरादावतिप्रसङ्करूपा- 
रुच्या ऽऽदाऽन्त्येति । दव्यत्वव्यवच्छेदाय पू्त्रत्यन्तम् । चेश पू 
दरितेव योध्या, तेन घटादौ यत्किित्स्पन्दनात्यकचे्ठासछेऽपि न 
दोषः । टद्षणसमन्वय इति । शरीरलक्च णं स ङमनीयमित्यथः। तच्र- 
चसिहशरीरे । जातित्वाभा वादिति । व्यक्तरभेदस्य जातिबाधकत्वेनं 
तत्वादिति भावः । ननु चसिहशरीरे देवत्वमादाय लक्षणं सङ्मनीय- 
मित्यत्राह जखीयेति । देवत्वस्यापीत्यपिना मृसिहत्वसंग्रहस्तेन 
यखिहत्वस्य जातित्वे बाधकन्त्वेकब्यक्तिकत्वमेव न जातिसाङ्क्यंमिति 
ध्येयम् । जांतित्वाभावादिति । देवत्वं विहाय तेजसत्वं स्वर्णादौ 
तैजसत्वं विहाय देवत्वं जटखीयदेवेषूभयं तेजसदेवशरीरे इति रीत्या 
जातिंसांकयादिति भावः 

कट्पसेदेनेति । भ्युगे युगे व्यतीतानि तन्नामानि भवन्ति चेति 
स्मरणादिति भावः । घरणे्दियं-घ्राणपदवाच्यमिन्द्ियम् । नयु घ्राणे- 

न्वियस्य पाधिवत्वे कि मानमिति पृच्छन्तं. प्रत्याह इत्थमिति । अने- 
नानुमानेनेत्यथंः । श्राणेन्द्रियं पायिवमितति प्रतिक्ञा । रूपादिष्विति 
हेतुः । षष्ठयथं सप्तमीयम् । कुकुमेति दष्टान्तः । अत्रेद्वधेयम् 
यथा कुकुमगन्धाभिष्यं जक गोधतं कुकःमरूपादिव्यंजकः न भति 
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न्ते स्वकीयशूपादिग्यज्ञकत्वादासैद्धिरिति वाच्यम् । परकीयरूपाधव्य- 

ज्ञकत्वस्य तदभत्वात् । न॒ च नवशरावगन्धग्यञ्ञकजेऽनेकान्तिक- 
त्वमिति वाच्यम् | तस्य सक्तुरसामिव्यज्ञकत्वात् | यद्वा परकीयेति 

न देयं वायूपनीतयुरमिभागस्य दृष्टान्तत्वसंभवात् । न च घ्राणेन्द्रि 
यसननिकर्षस्य गन्धमात्रव्यज्ञकत्वात् तत्र व्यभिचारं इति वाच्यम् | द्र- 

व्यत्वे सतति विशेषणात् । विषय इति | उपमोगसाधनं विषयः । सवे- 

मेव दहि काथजातमदृ्टाधीनम् , यत्काय यददृष्टाधीनं तत्तदुपभोगं 

साक्षात्यर॑परया वा जनयत्येव, नहि वीजप्रयोजनाभ्यां विना कस्य- 

वित्रतिः। 

पार्धिवं च तथा घ्राणेन्द्रियमपि गन्धस्य व्यञ्जकं न रूपादेः पाथिवं 

चेति । ननु धृतद्र्टान्तो गन्धव्य ज्जकत्वे सति स्वरूपव्यंजकोऽप्यतो 

निरुकतदेतस्तत्रासिद्ध इत्याशङ्कते न चेति । तदथत्वादिति । यथा 
व्राणेन्द्रियस्य स्वरूपव्यञ्जकत्वे सति गन्धाभिव्य्चकत्वं न परकीय. 

रूवव्यञ्जकत्वमेवं घृतस्यापि तदुव्यज्जजंकत्पे सति तहुव्यं जनकत्वं न 

तद्रुपाभिव्यंजकलत्वमिति न दरष्ठन्तासिद्धिरिति भवः। 

अमैकान्तिकत्वं-व्यभिचारः। तस्य-नवशरावगन्धव्यंजकजटस्य | 
न देयमिति । पूर्वोक्तदेताचिति शेषः । बदमुक्तद्र एटन्तस्याप्युपलक्षणम् । 

नन्वेवं द्र एरान्तता किनिष्ठा स्यादित्यत आह वायूपनीनेति । वातवे- 

गेनाङृष्कुसुमादिखुगन्धितभागानामित्यर्थः। घ्राणेन्द्रियसंनिकषस्येति। 
घ्राणेन्द्रियं-ध्राणसंज्नकमिन्द्रियं, संनिकषः-गन्धेन सह स्वसंयुक्तसम- 

वायरूपः । गन्घमात्रेति । मात्रपदं गन्धेतरस्य व्यंजकत्वं निषेधति । 

तत्र-घ्रणेन्द्रियसंनिकपं । द्रव्यत्वे सतीति । द्ेव्यतये सति तन्मध्ये 

गन्धस्येव व्यंजकत्वमिति घाच्यमित्यर्थस्तेनोक्तसंनिकषंस्य संयोग. 

रूपतया गणस््ेन द्वव्यत्वाभावान्नासिति व्यभिचार इति परमसारः । 

उकभोगसाधनमिति । साक्षात्परंपरासम्बन्धेन वा खुखदुःखान्यतर- 

साक्षात्कार प्रयोजकत्वं विषयत्वमित्यलण्डाथंः । तत्तदुपभोगमिति ! 

तत्का तस्थ जीवस्य तदटूष्टाजुरोधेनोपभोगं खुखडुःखान्यतरसा- 
क्षात्कारमित्य्थः । कार्योत्पन्तेनिरपेश्षतां वारयन्नाह नहीति । न 

खलूलद्यमानं किचिद् बीजं प्रयोजनं वोपेश्य दृष्टमन्यथा तु सवत्रैव 
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निदुत्पत्तिरस्ति । तेन द्वथणुकादिन्रह्माण्डान्तं स्मेव षयो 
भवति । शररन्द्रिययोर्विषयघेऽपि प्रकारान्तरापन्यासः शिप्यबुद्धि- 
वैरचाथैः ॥ ३८ ॥ 
जरु निरूपयति-- 

वणः शुको रसस्पर्ञो जले मधुरशीतलो । 
स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्िकमरदाहतम् ॥ ६९ ॥ 

वणः शुक्रं इति । स्नेहसमव।यिकारणतावच्छेदकतया जङ्तव- 
जातिसिद्धिः । यद्यपि स्नेहत्रं निर्यानित्यत्रृत्तितया न कायतावच्छेदक, 
तथापि जन्यस्नहत्वं तथा बोध्यम् । अथ परमाणौ जरुतवं न स्यात्तत्र 
जन्यस्नेहाभावात् , नित्यस्य च स्वरूपयोग्यतवे फटावदयभावनियमा- 
दिति चेन्न । जन्यस्नेदजनकतावच्छेदिकाया जन्यजर्तजातिः सिद्धो, 
तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकतया जलर्तजातिसिद्धेः । शुक्ररूपमेव 

विघतिः। 
सवंकायप्रसवप्रसङ् इति भाकः । विषयस्वेऽपीति । पूर्वोक्तोपभोसः- 
साथनत्वरूपरक्चणक्राम्तत्तरेऽपीत्वथंः । प्रकाराम्तरेण-शरीरेन्टरिय- 
भिन्नविषयत्वेन, उपम्यासो-किभागः । कश्चित शरीरोरिदरियभिन्न एव 
विष्यः इत्याह तन्घूलं मृम्यम् । पाथिवशरीरपाथिवेन्द्रिवपाथिव- 
किक्षयत्काननि चः शरीरादि पव् जन्वशाच्द योधविष्यतावर्छेद् क नि ॥३८॥ 

जखत्वजप्तिखिदि पृच्छन्तं प्रत्याट-स्नेहेति । समवायेन स्नेहरूप- 
कतरे भ्रति त्दारस्येनः जं खमवायिकारणं तदवच्छेदकत्येनम च 
अलत्वमुफ्यद्यसे । नित्यानित्यकृत्ति तया-का्याकायं जलातिप्रसक्ततया, 
तथक-कायतावरकेदकम् । स्वं च जन्यरनेह प्रति जन्यजरङत्येव 
सप्ायिकारणतादिशमक्थयम् । तच्र-परमाणो, सस्य च-परमाणे- 
आ, स्वरूषयोम्यस्वे-स्नेदोर्प्स्वियोग्यस्षे । कटति, । फटस्याकश््यं भाको- 
नियमेन . फलोत्षादः । जम्यस्ने्ेमापि तध्रावश्यं माव्यमितिः भावः । 
अनित्यदण्डादेरतु स्कंरूपयोग्यत्येऽपि करायश्यंभावनियमाजावान्न 
दोषः । जन्यरमेहेकि । जन्यस्नेहसप्किजन्थत्वनिरूपिरं यज्जन्थ- 
जच्छवृन्ति सन कत्वं वदवच्छेदिकाया इत्यथः । तादवटिन्तेलिः । ककव 
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जरस्येति दशंभितुभुक्तं वणः शकंर इति, न तु शुक्रष्पवस्ं 
रक्षणम् । अथवा नैमित्तिकद्रवस्ववदवृत्तिरूपवद्वृतिदरव्यत्वसाश्चा- 
ब्याप्यजातिमच्वम् , अभास्वरञुङ्केतररूपासमामापरकरणरूपवदुत्िद्रम्य- 

त्वसाक्षाव्याप्यजातिमच्वं बा तदथः, तेन स्फटिकादौ नातिष्याप्िः । 
रसस्प्शाविति । जप्य मधुर एवं रसः शीत एव स्पशे: । तिक्तरस- 
बदवृत्तिमधुरवदुतति्रव्यत्वसाक्षाष्याप्यजाक्िमच्वं तदथः, तेन हाक. 
रादौ नातिव्याप्तिः । (खतेतरस्पशेवदवृत्तित्परौवदुत्तिद्रव्यतसाक्षाव्याप्य- 
जातिमच्वं तदथः ।) नतु शयुक्ुखूपवत्वमेवेति कुतः ? काछिन्दीजखादौ 
नीरिमोपरन्धरिति चेन्न | नीकजनकतावच्छदिकायाः प्रथिवीत्वजातेर - 

विच्रृतिः। 

च्छिन्ना-्रन्यजरत्वजात्यवच्छन्ना या जनकता शुद्धजरनिष्ठा 
जनकता तदवच्छेदकतयेत्यथः । जकत्व जातीति । शुद्धजखत्वजाती 
त्यथः । सवे वाक्यं साक्धारणषमन्मक्चो वायुभक्षः इति न्यायमभि- 
संध्रायाह शुक्टरूपमेवेति। ननु शुक्लमेव रूपरमित्युपपन्नं कालिन्दी- 
जखादौ नैस्यस्योपलरग्धेरित्युपरिष्टादूपपादयिष्यते । पृथिग्यादावति 
प्रस कवार णाया -नत्विति । शुक्छरूपवत्वङश्षणस्यापि साधुत्वं प्रद्- 
शयितुं पक्षान्तरं निगमयति अथवेति ¦ मैमित्तिकद्रयत्ववत्-पृथ्वी 
तेजःप्रश्ति, जातिर्र जरखत्वमन्यत्सुगमम् । दव्यत्व्याप्यवायुत्व- 
मादाय वायौ पृथिवीत्वादिकमादाय पृथिव्यादौ चातिप्रसङ्व्युदा- 
साय यथायथं रूपवद्रतिनेमित्तिकद्रवत्व वदत्रत्तीत्यादिकमुन्नेयम् । 
कठ्पास्तरं दशंयति अभास्वरेति । अभास्वरशुकछेतररूपं नीरपीता- 
धिकं तदसंमानाधिकरणरूपवञ्जटमन्यत्स्पषम् । तदथः-वणः शुः 
दति ग्रन्थाथः । नातिव्या्चिरिति । इतरथा तु शुक्कक्गषररेन तन्न 
स्फुट एव जरुत्वस्यातिप्रसङ्ग इत्यवधेयम् । मधुर एव रस इति । 
रसः-स्वादः रसो जरे द्रवे स्वादेः इति धर्याः। अश्च खङ्कथ्यं 
तदुक्तमस्माभिस्थस्तात् । शीत एव स्पशं इति । वस्नुलः स्वाभाविकं 
शीतत्वमेव च तल्लक्षणं, तेन शिखातलश्नरीखण्डौ नातिग्रखङ्कः। 
उष्णः त॒ तत्र जखान्तगंततेजोनिष्टोष्णस्पशस्येयेत्ति न तत्रापि खः। 
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भावाजके नीरखूपासम्भवात् । काछिन्दीजके नील्तप्रतीतिस्त्वाश्रयौ- 
पाधेकी, अत एव वियति विक्षेपे धवकिमोपन्धिः । अथ जके 

माधुर्ये किं मानम् £ नहि प्रस्यक्षण कोऽपि रसस्तत्रालुमूयते । नच 
क~ ४ ५ = 

नाफछिठजखदौ माधुयेमुपरभ्यत एवेति वाच्यम् । तस्याश्रयोपा- 
धिकस्वात्, अन्यथा जम्बीररसादावम्लाद्युपरढ्येरम्छादिमस्वमापि 
स्यादिति चेन्न । हरीतक्यादिभक्षणस्य जररसग्यञ्च कत्वात् । नच 
हरीतक्यामेव जरोष्मसंयोगाद्रसान्तरात्पत्तिरिति वाच्यम् । कल्पना. 
गौरवात्। परथिवीतस्याम्छादिजनकतावच्छदकतवाच्च जले नाम्ल- 

विघ्तिः। 

विरोष्यमहिम्ना चात्र पुस्त्वमेवमप्रेऽपि । तेन-जातिघरितलक्षण- 
करणेन । नातिव्यासिरिति । शकरादिगतपरथिवीत्वजातेस्तिक्तरसवद- 
वृ्तित्वादिति भावः। कालिन्दी-कलिन्दनन्दिनी यमुनेति यावत् । 
मीरखुजनकतेति । नीरखनिषएटजन्यतानिरूपितजनकतेत्यथंः । आश्रयोपा- 
धिकीति । स्वाश्रयनीटप्थ्वीसम्बन्धरूपोपाधिनिबन्धनेत्यथंः । यदु- 
कम्-भूसंसगवशाञ्चास्य रूपमन्यत् प्रकाशते? । अत एव-ताद्रशप्रत्य- 
यसाकषिकत्वादेव । वियतीति । वियदूविकीणंकाखिन्दीजरे धावल्योप- 
लम्भ इत्यथः । किमानमिति । जरुगतमाधुयंनियामिका युक्तिरेव 
तावत्केत्य्थः । परत्यक्षेण-रासनप्रत्यक्षेण, तत्र-जठे, जटखादीत्या- 
दिनेश्रुपरिग्रहः । तस्य-तद्गतमाधुयस्य । आश्रयोपाधिकत्वादिति । 
पृथ्वीसंपेकणायातत्यादित्यथंः । विपक्षे दोषमाद अन्यथेति । आध्- 
योपाधिकत्वाभाव इत्यर्थः । अम्खादीत्यादिना तेक्त्यादिसंग्रहः । 
हरितक्यादीति । हर्तिक्यादिमश्षणानन्तरं यन्माधुय मनुभूयते तज्ञ- 

टस्यैव तदूभक्षणस्य नेसगिकमाधु्यबोधकत्वात् घृतस्य कुकुम- 
गन्धाभिव्यंजकतावत् । नच हरीतकीमाधुयप्रकषं एवांभसा व्यज्य- 

तेऽतो हरीतक्या पव वन्माधुयं जखाद्यभिव्यङ्कघमित्य शंक्याह नचेति । 
कट्पनागौरवादिति । तदीयकषायादिरसानां जखानभिव्यङ्त्वदशं- 

शः ० र ग्वं 

नात्, हरीतक्यां कषायरसस्येवापटंमाद्च । न च कल्पनागोरवं मृष्य- 
तामिति वाच्यम् । युक्तयनुपरम्मादिति मूकोभव । ननु स्वीक्रियतां 
जले माधुयं परन्तु जम्बीरजलादावाम्छरसोऽपि निराकुल पव 
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दिकम् । जम्बीररसादौ स्वाश्रयौपाधिकी तथा प्रतीतिः । एवं 
जन्यद्चीतस्पश्चजनकतावच्छेदकं जन्यजलत्वं तदवच्छिन्नजनकतावच्छे- 
दकं जख्त्वे बोध्यम् । वघृष्टचन्दनादो तु शेव्योपरव्धिश्चन्दनान्तवे- 

तिंशीततरसकिरस्येव । तेजःसंयेगाज्रे उप्णतप्रतीतिरैपाधिकी स्फु- 
ठ2ेव-तत्र पाकासम्भवात् । स्नेदस्तत्रति । घृतादावपि तदन्तवैि- 
जरस्येव स्नेहः-जरस्य स्नेहसमवायिकारणलात् , तेन जरू एव 
स्नेद इति मन्तव्यम् । द्रवत्वमिति । सांसिद्धिकद्रवस्ववं जाति. 

विघति; । 

प्रतिबन्धकविर्टादित्याशंकां परिहरति परथिवीत्वस्येति । अम्लादि- 
निष्ठजन्यतानिरूपित जनकतावच्छे दकत्वस्य पुथ्वीमा्ननिष्ठत्वादिति 
मावः । आश्रयोपाधिकीति । स्वसमवायिसंयोगसम्बन्धेनोपाधिनि- 
बन्धनेव न वास्तविकीत्यथः । तथाप्रनीतिरम्लरसप्रतीतिः। जंवीर- 
जे तु स्वाश्रयसमव्रेतत्वसम्बन्धेन तत्प्रतीतिः हरीतक्यां तु माघु- 
याभावादेव न जलेऽपि तद्धीः । एतदुक्तं भवति-यज्ञटस्य मधुर एव 
रखः कपायद्रव्येण माधुयस्यापरम्भात् । त थारि-स्नातकस्य हरीत- 
कीस्वादानन्तरं वाराणसीपरिसरे कमण्नल्युपरिस्खलटदमरखगडगजलर- 
विमदधाराखु मधुराकारा मनीषोन्मिषतीति । अथोपसंहार एव- 
भिति । जन्यशीतेति । जन्यशीतस्वशंनिषएरजन्यतानिरूपितजनकता- 
वच्छेदिका जन्यजटत्वजातिः जन्यजटत्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपितज- 
नकतावच्छेदिका तु शुद्धजरत्वजातिरिति विवेकः । सकिटस्थैवेव्ये- 
वकारो धघुष्चन्दनव्यवच्छेदाथः। तजोऽभ्निः, संयोगः-संप्रकः, तज्न- 
जले, घतादौ-घते ते चेत्यादेरथः । तदन्तवर्तत्यथंः । जलस्थैतरेति । 
स्वाश्रयसंयोगसम्बन्धेन जरस्येव न घृतस्य । तत्र हेतुमाह जलस्ये- 
ति । स्नेदरूप्रकायं परति तस्येव समवायिहेत॒त्वात् । तेन-घरतादौ स्ने- 
हाभावकथनेन। स्नेह इति 1 स्नेहस्नु गुणविशेष एव न तु दुग्धत्वद्- 

धित्ववत्सामान्यविशेषः सिनिग्धतरादितारतम्यधिय। जात।वभावात्। 
जख एवेति । न तु घृतादावपि तत्रापश्रंमकसखिरख्गतस्य स्नेहस्य 
संयुक्तसमवायेन तदुगततया प्रतीतेरेवमन्यत्रापि । तथाचोक्तमाकरे- 
"स्नेहो ऽम्भस्येवे'ति । सासिद्धिकद्रवत्वेति । सांसिद्धिकं स्वाभावि- 

व 
धि 
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विशेषः प्रयक्षसिद्धः, तदबाच्छिन्नजनकतावच्छेदकमपि तदेवेति 
मावः । तैकादावपि जरुप्यैव द्रवत्वं स्नेहपरकर्षेण च दहनानुद्रुस्य- 
मिति वक्ष्यति ॥ २३९ ॥ 

नित्यतादि मथग्वक्किन्तु देहमयोनिजम् । 
इन्द्रियं रसनं सिन्धुहिमादि विंपयो मतः ॥ ४० ॥ 

प्रथमवदिति ! प्रथिव्या इषेत्यथः । तथाहि । जठ द्िविधं- 

नित्यमनिस्यं च । परमाणुरूपं नित्यं दव्यणुकादिकं सवेमनित्यमवयव- 
समवेतं च । अनित्यमपि त्रिविधं -शररन्दरियविषयभेदात् । प्रथि- 
वीतो यो विशेषस्तमाह-किंचिति । देहमयोनिजम्-अयोनिजमेवे- 
त्यथः । जलीयं शरीरमयोनिजं वरुणलोके प्रसिद्धम् | इन्द्रियमिति । 

चितिः । 
कमग्न्यादिसंयोगाज्न्यमिति यावत् यह वत्वत्वं तत् । तदवच्छिन्नज- 
नकतावच्छेदकं-सांसिद्धिकद्रवत्वावच्दछिन्नजनकतावच्छेदकं, तदेव- 
जन्यजखव्वमेव, जन्यज्ञरत्वावच्छिन्नजनकतावच्छेदक च जखत्व- 
गिति निष्कषंः । ननु तेलादावाप्यसम्बन्धे तेखस्य दहनप्रतिक्ूल- 

तापत्तिराप्यभागस्य दहनपरिपन्थित्वादित्याशंकामपनुदति स्नेह 
प्रकषणेति । तेटे चाप्यभागस्य स्नेहप्रकप्रवरयेन दहनाचुक्रुखत्वादि- 
ति भावः ॥ ३९ ॥ 

द्विविधं द द्वित्वविशिष्रौ विभाजकधर्मौ यस्य तथा नित्यानित्यभेर- 
नोभयप्रकारमित्यथंः । परमाणुरूपभिति । पृथिन्यादिचतुष्कस्य परमा- 
णूनामेव नित्यत्वोपगमात् । अवयवसमयेतं चेति । अवयवेषु समवा- 
यसम्बन्धेन वृत्तिमच्येत्यथंः । नित्यस्य भेदाभावादनित्यं विशिनषि- 

निविधमिति । तिकलो विधाः प्रकारा अस्येति तत्-"विधा विधो प्रकारे 
चेति, कोषात्। शरीरेन्द्रियेति। शरीरेन्द्रियविषयाणां भेदो व्यावतंकः श- 
रीरेन्द्रिविषययविगशेष्यकेतरमेदपकार कानुमितिजनक इत्यथः 1 यद्वा श- 

रीरेन्दियविषयाणां यो मेदः परस्पर व्तिमेदप्रतियोगित्वं तञ्जान्ञा- 
प्यत्वं पंचम्य्थो ऽवभेयः । क्वचिदेव शब्दः विनापि तदथप्रतीतिरित्या- 
शयेनाह--अयोनिजमेबरेत्यथ इति । नयु जटीयशरीरसदभावे कुतो 
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जरीयमित्यथेः । तथाहि-रसनं जलीयं गन्धा्यन्यञ्चकृते सति रस- 
व्यञ्जकत्वात् सक्तुरसाभिव्यञ्जकोदकवत् । रसनेन्रियसंनिकर्ष म्य- 

भिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम् । विषयं दशयति । सिन्धुरिति । सिन्धुः-स- 
मुद्रः | हिमं तुषारः। जदिपदात्सरितकासारकरकादि; सर्वाऽपि ्राह्यः। न- 

च [हमकरकयोः कठिनितातपार्थवतमिति वाच्यम् । ऊष्मणा विढीनस्य 

तस्य जलत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धव्ात् 1 यद्रभ्यं यद्रव्यध्वंसजन्यमिति ग्या- 

पजटलखषपादानपादयत्वत्तद्धः । अद्ष्विशषण वा द्रवलवपरातरयाधात् 

करकादीनां कारिन्यप्रत्ययस्य प्रान्तित्वात् ॥ ०० ॥ 
वित्तिः । 

नाध्यक्षमित्यत आद-वरुणलोक इति । तथा च दूरस्थत्वान्नोप- 
रक्ष्यत इति भावः । न च जटीयशरीरस्य कराद्यभावेनाहाराद्यसम्भवं 
इति वाच्यम् । पािवादिसम्पकद्घनत्वन ताद्रशकार्यक्षमत्वसम्भ- 
वात् । रसमिति । रसयत्यनेनेति रसनं रसं ग्रह्णातीति भाष्यम् । 
रसविषयकसाक्चात्कारजनकत्ये सतीन्द्रियत्यं तत्वम् । रसनस्य ज- 
लीयत्वमनुमानतो दशयति--जलीयमिति । रसव्यञ्जकत्वात्-रूपादिषु 
पंचसु मध्ये रसस्थेवाभिव्यं जकत्वादिति निष्कः । द्रव्यत्वं देययिति । 
द्रव्यते सति गंधादयग्यंजकत्ये च सति इति वक्तव्यमित्यथंः। संनि- 
कषंर्तु न द्रव्यमिति प्रागवोचाम। (स्री नद्यां ना नदे सिन्धदेशसदे- 
ऽम्बुधौ गजे इति नानाथकोषात्सिन्धुशब्दस्य नानाथंन्वमाशं- 
क्य तं व्याख्याति-सिन्धुः समुद्र इति। (तुषारो मिहिका दहिम- 
भिति' कोषादाह-हिमं तषार इति । कासारः-सरः, करका-वर्षो- 
परः, करिनत्वात्-कठिनस्पशंवच्वात्, उप्मणा-तेजःसंयोगेन, तस्य- 
हिमकारकादेः, तेजसा विखीनो हिमादिजटसव्वेन साक्षादेवोपरखभ्यते 
इति भावः । दयोरुपादानोपादेयत्वं साधयितुमाह--यदुद्रव्यं-जल- 
द्रव्यं, यदुद्रव्यध्वंसजन्यं-हिमकरकदेद्रव्यध्वंसजन्यं, तत्तदुपादा- 
नोपदेयसिति व्याप्तः हिमादिनिष्ठोपादानतोपादेयताया जलनिष्ठ- 
त्वात्करकादिषु जखत्वोपपत्तेरित्या शयः । अद्रषटविशेषेण-दुरद्रष्टबलेन 
दघत्वप्रतिरोधात्-हिमादौ द्रवत्वस्याप्रत्यक्चात् । प्रतिरोधकसाचिव्येम 
दवत्वस्याग्रहे भ्रमात्मिकब काटिन्यधीरिति हदयम् ॥ ४० ॥ 
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तेजो निरूपयति -- 

उष्णस्पशस्तेजसस्त स्याद्रूपं श्ुकट मास्वरम् । 
अ) (त, (= 9 $ [७ [१ नेमित्तिकं द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूत्वत् ॥ ४१॥ 

उष्ण इति । उप्णतवं॑स्पशनिष्ठो जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः ! 
इत्थं च जन्योप्णस्पश्चसमवायिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः । 
तस्य च परमाणुत्त्तित्वं तु जरत्वस्येवानु सेयम् । न चोप्णस्पशेवच्ं 
चन्द्रकिरणादावय्याप्नमिति वाच्यम्। तत्राप्युष्णखस्य सत्वात् , किन्तु 

तदन्तःपातिजटस्पर्येनामिभवादमहः । एवं रलक्रिरणादौ पार्थिवस्प- 

हनामिमवाच्ध्रुरादो चानुदुमूतत्वादम्रहः । रूपमित्यादि । वैदवानरे 

मरकतकिरणादो च पारथिवरूपणाभिमवाच्छुक्लरूपाग्रहः | ननु तद्रू 
विष्रतिः। 

तेजो निरूपयतीति । निरूपणं नाम ठक्चषणस्वरूपप्रामाण्यन्ञा- 

पनम् , उष्णत्वं उष्णस्पशबृचिधमः । प्रत्यक्षसिद्धः । उष्णमुष्णमित्य- 

नगतमतिसाक्चिकत्यनानुभूयत वेत्यथ; । इत्थं च-उष्णं 

त्वमिष्पत्तो च । जन्योप्णस्पशसमवायिकारणतावच्छेदक-ज- 
व्योष्णस्यशंनिष्ठकायं तानिरूपितसमवायिकारणतावच्छेदिका तेज- 

स्त्वजातिरित्य्थः । तस्य-तेजस्त्वस्य । जखत्वस्येवेति । जन्यजल- 

त्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकत्येन जरखपरमाणो ज- 
लत्ववत् जन्यतेजस्त्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकत्वेन 
तेजःपरमाणौ तेजस्त्वमयप्युपरपद्यते । उष्णस्य-उष्णस्परशंस्य । तदा 
कथमुष्णस्पर्शो नाञुभूयत इत्याशंकां मनसि निध।याह-किन्त्विति । 
तदन्तरिति। चन्द्रकिरणान्तरस्थवारिस्पशाभिभूतत्वादुष्णस्पर्शाचुष- 
छन्धिरित्यखण्डार्थः । चन्द्रकिरणादीत्यादिशब्दपरिग्र्ीते रत्नकिर- 
णादावव्यार्चि परिदरति-एवमिति । पार्थिवेति । रत्नकिरणान्तगंत- 
पाथिवेत्यथः । अनुहूभूतत्वादग्रह इति । अचुदहूभूतत्वं च जातिरि 
स्युपाध्यायः 1 वश्वानर इ ति । वंश्वानरोऽग्निः, तदुक्तमाचायं- 
यास्केन--विष्वान्नरान्नयति विश्वे नरा पनं नयन्ति वेति वि- 
इवानरः तस्यापत्यं वैश्वानरो ऽग्निरिति । मरकतो-मणिविशेषः 
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पारे धर्मिणोऽपि चाक्षुषत्वं न स्यादिति चेन्न | अन्यदीयसखूपेणापि 
धर्मिणो म्रहसभवात्, शङ्कुस्येव पित्तपीत्िम्ना । वहृस्तु शुक्लरूपं 
नामिभूतं किन्तु तदीयं शु्कत्वममभिमूतमित्यन्ये । नैमित्तिकमिति । 
सुवण।दि दप तेजसि तत्सत्यात्। न च नैमित्तकद्रबत्ववत्वं दहनादाव- 
व्याप्तं घृतादावतिव्याप्ं चति वाच्यम् । प्रथि्यवृत्तिनेमित्तिकद्रवतवद्रुति- 
द्रम्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमस्वस्य विवक्षि तत्वात् | पूवैवदिति | जलस्येवे- 

त्यथः । तथाहि तत् द्विविध-नित्यमनिस्यं च । निव्यं परमाणुरूपं तद्- 
न्यदनिस्यम् , अवयवि च । तच्च त्रिधा-श्चररिन्द्रियविषयमेदात् | 
दारीरमयोनिजमेव । तच्च सूर्यलोके प्रसिद्धम् ॥ ४१ ॥ 

विघ्रतिः। 

धर्मिणः--वैश्वानरादेः, चाश्चुषत्वं प्रत्यक्षत्वम् । अन्यदीयरूपेणैव-पा- 

पिवरूपेगापीत्यथंः । ग्रहसभवात् वेश्वानरादेरिति शेषः। शदटुस्येवेति । 
पित्तदोषदूषितः पुमान्यथा श्वेतमपि शङ्क पीतं पश्यति तथेत्यर्थः । 
चन्देस्तु शक्टं रूपमिति । नयु कथं शुक्लमेव रूपं वन्देररुणकपि- 

खछादिरूपोपटन्धेरिति चेन्न । तस्यारू गादिप्रतीतेरोपाथिकत्वादिति 
तूष्णीं मव । शुक्ठत्वं-शुक्टरूपनिषएटा शुक्कत्वजातिः । तत्सच्वात्-- 
नैमित्तिक्वत्वसच्वात्। परथिव्येति। जातिरत्र तेजस्त्वं तच्च यावत्ते. 
जोवृत्तीति सवं सुस्थम् । षषठीसम्थाद्वतिरित्याशयेनाह-जटस्ये- 

वेत्यर्थ इति 1 तत्-तेजः। नित्यमनित्यं चेति । नित्यत्येन विभञ्यमानस्य 
नित्यतेजसः अनित्यत्वेन विभञ्यमानस्यानित्यतेजसो भेदबोधकश्च- 
शब्दः पत्रं च विशेषधमानवच्छिन्नसामान्यधर्मावच्छिन्नव्युदासः 
सामान्यधर्मानवच्छिन्नविशेषधमवच्छिन्नव्युदासः विशेषधर्माणां मि- 

थः सामानाधिकरण्यव्युदासश्चेति विभागवाक्यं त्रिधा कटति 1 
विनापि चकारमथसंगतिरिति चेत्स्पष्रप्रतिपत्यर्थ" गृहाण । तच्च- 

अनित्यतेजश्च, तश्च-तेजसशरीरं च । ननु तच्छरीरमनुपटन्धेर्मिष्प- 
माणमित्यत आह--सू्ंलोकादाविति । तथाच न्यायभाष्यम्--आप्य- 
तैजसवायय्यानि लोकान्तरे शरीराणि--इति ॥ ४१॥ 



६२ सिद्धान्तसुक्तावली 

जत्र यो विशेषस्तमाह- 

इन्द्रियं नथनं वदहिस्वणोदि विषयो मतः । 
इद्धियमिति । ननु चक्षुषस्तैजसतवे किं मानमिति चेत् । चक्चुस्ते- 

जसं परी यस्पशोयन्यञ्चकत्वे सति परकीयरूपम्यज्चकत्वात् प्रदीप- 
वत् । प्रदीपस्य स्वीयस्पशेव्यञ्ञकत्वादत्र दष्टन्तऽग्याप्निवारणाय प्रथमं 
परकीयेति । घटादेः स्वीयरूपम्यञ्चकव्वाद्रयभिचारवारणाय द्वितीयं 

परकीयेति । अथवा प्रमाया रष्टान्तखसंभवादायं परकीयेति न देयम् । 
चक्चुःसनिक््षे व्यभिचारवारणाय द्रभ्यत्वं देयम् । विषयं दरयति- 
विरिति । ननु सुवेणस्य तैजपतवे करं मानमिति चेन्न । सुवणं 
तैजसम् असति प्रतिबन्धके अस्यन्तानलसयोगेऽप्यनुच्छियमानजन्य - 
द्रवत्वात् यन्नैव तन्नैवम् , यथा प्रथिवीति । न चाप्रयोजकम्, प्रथिवी- 

विघ्रतिः। 
अन्र- तेजसि । स्वीयस्पशंति । प्रदीपस्य स्पर्शामिव्यंजकत्वं 

स्वस्येव न घटादेः तद्रत्तेजसस्यापि । ननु सत्यन्तं घटादेरपि संभ. 
वतीत्यत आह-घरादेरिति । विषयतासंवंधेन धघरखादेः स्वीयरूपग्रा- 
हकत्वमेचेति पूर्वोक्तदेतो परकीयपदनिवेशे न व्यभिचारः । उच्च 
खखास्तु-नेत्रं गोटकव्यतिरिक्तमिन्द्रियं न मन्यन्ते, स्वस्थानस्थिते- 
नैव च तेन विषयोपादानमतो.ऽप्राप्यप्रकाशकारित्वं तस्येति 
वदन्ति । तदतीव फर्गु-नेत्रस्यापि प्राप्यकारित्वसंमवात् । शाकि- 
काचार्यास्यु-ने्रमिन्द्रियं बाह्यालोकश्च ने्रान्तरमारभते तेन शाखा- 

चन्द्रमसौ युगपत्पश्यामीति मतिः संभवतीत्याचचक्षिरे । तदपि न 
विचारचारु-ताद्रशमतेधरंमत्वात् । युगपच्छतप्रमेदनवत्तस्यातिवेगि- 
स्वेन क्षणविखेबेनेव तदुग्रहणोपपन्तेः । केचित्त दपंण इव नेत्रे प्रति 
बिम्बो भवति वदु साश्चात्कार इत्यामनन्तीति दिक् । चक्षुःसंनि 
क्षे- घटादिना चश्चुःसंयोगे 1 द्रव्यत्वं देयमिति । द्रव्यत्वे सतीत्यपि 
रेवुशरीरे निवेशनीयमित्यथीः । अनुच्छिद्यमानद्वत्वात्-न च दवत्व- 
मुच्छिद्यतेऽत्यन्ताभनिसंयोगेऽपि प्रत्यक्षसिद्धत्वात्ततस्तस्य तैजसत्वं 
कल्प्यते यन्न तेजसं त्नात्यन्ताग्निसंयोगे ऽप्यचुच्छिद्यमानद्रत्धवत् 
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द्रवत्वस्य जन्यजखद्रवत्वस्य चा्यन्ताग्निसंयोगनाद्यवात् । ननु पी- 
तिमगुरत्वाश्रयस्य पार्थिवभागस्यापि तदानीं द्ुतत्वात्तेन व्यभिचार इति 
चेन्न । जरमध्यस्थमसीक्षोदवत्तस्यादरुतस्वात् । अपरे तु षीतिमाश्रयस्य 
अस्यन्ताग्निसंयगेऽपि पूवेरूपापरावरृत्तिदशनात्तसपरतिचन्धकं विजातीयं 
द्रवद्रव्यं कल्प्यते । तथाहि -अत्यन्तागनिसंयागे पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजा- 
तीयर्ूपप्रतिवन्धकद्रवद्रन्यसंयुक्तः, अ्यन्तानिसंयोगे सत्यपि पूवर. 
पविजातीयरूपानधिकरणत्वात् , जरमध्यस्थपीतपरवत् | तस्य च प्रथि- 
वीजलमिन्नस्य तेजस्त्वनियमात् ॥ 

वायुं निरूपयति-- 
= ¢ = 

अपाकजोऽनुष्णाश्चीतस्पशस्तु पवने मतः ॥ ४२॥ 
@ € भ © ^ 

तियंगमनवानेष ज्ञेयः सपशाोदेलिङ्गकः । 
विशतिः । 

यथा सपिंरादि । अप्रयोजकमनुक्रुलतकामाववदनुमानम् । अतः 
सुवणंस्य तेजसत्वे न खाधकमित्याशंक्य सम।धानहेतुमाह-पृथिवी- 
द्रवत्वस्येत्यादि । अत्यन्तानरखुसंयोगेन घतटाक्षादिरूपपृथिव्या नाशो 
दश्यते न खुवणस्येत्ययुकरूखतकोऽप्यस्तीति भावः । तेन-सुवणेन 
सहेत्यथः; । बृद्धो यूनेतिवत्तृतीया । तस्य-पीतिमशुरत्वाश्रयस्य; 
तत्प्रतिबन्धक-रूप्रपरात्रत्तिप्रतिबंधकम् । प्रतिबंधकत्यं च कारणी- 
भूताभावप्रतियोगित्वमेव ब्राह्मम् । विजातीयमपूव, कटप्यतेऽनुमो- 
यते । प्रकारमेव दशयति-तथाहीत्यादिना । पूव॑ंरूपविजातीयेति । 
प्रथमरूपविखक्षणरूपानधिकरणत्वदशंनेन ज्ञायते यदवश्यं सुवणंस्थ- 
पाथ्िवभागो विखश्चणरूपविरोधिना केनचिदुद्रवद्रव्येण सहितो ऽन्यथा 
विजातीयरूपाधिकरणत्वमस्य खुखुभमेषेति भावः । जखमध्यस्थेति । 
जभ्र तपात्रमध्यस्थपीतपटे ऽनलसंयोगेऽपि विजातीयरूपादशंनवदिः 
त्यर्थः । तस्य च-द्रव द्रव्यस्य च । यत्तु कथित्-भिन्नमेव द्रव्यं सुव्ण- 
मिति निगयते. तत्तच्छपम्--क््टषेष्वन्तमांवसंभवे पृथग्दव्यत्वकल्पः 
नस्य गौरघप्रतिहतत्वादिति दिक् । 

'स्पर्शोस्यादष्णाशीतत्वे सत्यपाकज इति माष्यमनुसृत्याह-पूलेऽ- 
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पूयेवनित्यताघ्युक्तं देहव्यापि त्वभिद्धियम् ॥ ४३॥ 
अपाकज इति । अनुप्णाश्चीतस्पश्च्य प्रधिव्यामपि सच्वादुक्तमपा- 

कज इति । अपाकजस्पशंस्य जलादावपि सत्वादुक्तमनुष्णाश्चीत 
इति । तेन वायवीयो विजातीयः स्पर्शो दर्दितः । तज्जनकतावस्छद क 
वायुत्वामति भावः ॥ ४२॥ 1 

एष-वायुः स्प्यादििङ्गकः । वायुं स्पशंशब्द धृतिकम्परनुमी- 

यते-विजातीयस्पदन विरक्षणशब्दन तृणादीनां धृत्या शाखादीनां 
कम्पेन च वायोरनुमानात् । यथाच वायोनं प्रस्यक्षं तथाग्र वक्ष्यते । 
पूर्ववदिति । वायु्िविधो- निस्योऽनिव्यश्च । परमाणुरूपे नित्यस्त- 

वि प्रतिः। 

पाक इति । सच्वात्-वायुश्चणान्य)पतेरपाक जपदप्रवेश इत्यर्थः । एवं 
चानुष्णशीतस्परशंवत्वं तस्वमुक्तं भवति । उक्तमरनुष्णाशीतेति) तेन 
सछिटादावपाक्रजस्पशससपे ऽपि नाति त्रस ङ्कः । एतेन-स्प शस्यानुष्णा- 
शीतत्वकथनेन, वायवीयो--वाय॒निछठः, विजातीयः--पाथिवादिस्पश- 
विखक्चषगः । ननु शीतो वायुरिति प्रतीतिः कथमिति चन्न । ताट्रशप्रती 
तेरोपाधिकत्वात् 1 तज्ञनकतावच्छेदकं-विज्ातीयस्परशनिष्ठ जन्यता- 
निरूपितज्ञनकतावच्छेदकम् ॥ ४२ ॥ 

विजातीयस्पशंनेति । चतुप्वपि तुतीयाथस्य विशेप्य- 
त्प्रेन विजातीयस्पशादिनिषए्विशेप्यतानिरूपकाद् मानादित्यर्थाऽव- 

सेयः 1 योभ्यं रूपवति द्रव्ये समवायेनावतपमानः स्पर्शो 

ऽनभूयते स ॒ कुत्रचिद वश्यमाधितः स्यशत्वात् पृथिव्यादि स्पशंवद्यत्र 
चाधितः सः वायुरित्यजुमानशरीरम् । एवमेव शब्दादीनां वायौ 
लिङ्कत्वमुन्नेयम् । एतेन वायुसस्पे नानुमानं मानं भवितुमर्हति लिङ्का- 

भावादिति मन्दोक्तमपास्तम्-स्पशादिचतुप्कस्येव िङ्गत्वात् । ननु 
प्रत्यक्चत्वाद्वायोररं धुत्यादिखि_ङ्कानामन्वेषणेनैत्यत आइ यथा चेति । 
न प्रत्यश्च इति । अरूपद्रव्यत्वादाकाशवदित्यनुमानतोऽतीन्दरियत्व- 
स्थेवोपपत्तेरित्यादिहेतनेत्य्थः । ननु प्ररक्षत्वमेव वाया; स्पर्शाश्रय- 
त्व द्धटवदिति तु न शंकनीय पर् । उदूभूतरूपशालित्वस्यान्नोपाधित्वा- 

दिति संक्षेपः । वायुं विभजते वायुद्धिविध इति । नित्य।ऽनित्यश्चेति । 



सरूलचन्व्रिकोपेता। ६५ 

दन्यो ऽनित्योऽवयवसमवेतश्च । सोऽपि न्िविधः-शरीरेद्धियाक्षषयमे- 
दत् । तत्र शरीरमयाोनेज पिश्चाचादनिम् । परन्तु जरीयतैजसवाय- 
वीयशरीराणां पाथिवमागोपषएम्भादुपमोगक्षमत्वं जलादीनां प्राधान्या- 
ज्जरखयत्वादिकमिति । अत्र॒ यो विशेषस्तमाह-देहव्यापीति । शशै- 
रव्यापकं स्पशग्राहकमिन्ियं सक् । तच्च वायवीयं रूपादिषु मध्ये 
स्पशंस्येवामिम्यञ्जकत्वात् अङ्गसङ्गिसङिख्रैत्यामिग्यञ्ञकव्यजनपव- 
नवत् ॥ ४३ ॥ 

वित्रतिः। 
नित्यत्वेन विभसज्यमानस्य नित्यवायोरनित्यत्पेन विमञ्यमानस्यानि- 
त्यवायोभंदवोधकश्चकारः प्रयो जनन्तृक्तमस्माभिः प्राक् । अवयवसमवे- 
तश्च-समवाय संवंधेनात्मावयवनिष्ठ इत्यथः; । सोऽपरि-अनित्यवायुरपि। 
तत्रेति । अच्र तदा व्यठ्टितपूर्वोपर्थितशरीरेन्द्रियविषयाः परास्रश्य- 
न्ते तथाच शरीराद्यन्तघ्ररकीभूतमित्यर्भः । पिशाचा्ीनायिति। अ- 
वच्छेदकत्वं षष्ठ्या अशः, तेन पिशाचादययवच्छेदकं शरीरं वायवीय- 
मित्यर्थ द्रएव्यः । वायुखोके प्रसिद्धमिति शेषः । पाधिवभागोपष्रमात्- 
पाथिवमागेन सद संसग।त् , तेन॒ विनोपभोगसखाधनत्वाचु पपत्तेः । 
जटीयत्वादिकमिति । प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति, न्यायेन जल- 
भागस्य मुल्यत्यं यत्र तनज्जटीयं तेजोभागस्य मुल्यत्वं यत्र तत्तेज- 
समेवमन्यदप्युन्नेय प् । अत्र-त्वचि । शरीरव्यापकमिति । अवयवा- 
वच्छेदेन याचच्छरीरव्रत्तीत्यभैः। नखकेशदन्तटोम्नां तु शरीरोत्तर- 
मेवोत्पत्तेरागमसिद्धत्येन न तदवयवत्वमित्यवधातभ्यम् । त्वगिन्द्रियं 
खक्चयति-स्-शंग्रादकमिति । इदं चोपलक्षयति मरत्वोदूभूतरू पस्पशंव- 
दुद्रव्यतदुच्र्तिकमादीन्यपि। कारे चक्षुषि चातिप्रसङ्व्युदासाय यथो- 
यथमुमयपदम् । तच्च-त्वगिन्द्रयं च । स्पशंस्थेःेत्येवकारेण मनो 
व्यवच्छिदयते । तञ द्रण्ान्तं दशयति-भङ्कसङ्खीति । व्यजनानिटेन 
शरीरस्वेद शीततोपग्रहवत् त्वचो ऽपि स्पशमप्रादकत्वमेवेति तस्य वाय- 
वीयत्वमुपपन्नम् 1 एतेनेन्द्रियाणि न भौतिकानि इन्द्रियत्वान्मनोवत्, 

अन्यथा मनोऽपि मूताव्मकमेव स्यादिति मन्दोक्तमपि परास्तम् । 
अत्र तसे मानेन तत्र तथाभावे मानामावादित्यकं तकककःशविचार- 
चातुरीधु रीणतापुदशनेन ॥ ४२३ ॥ 

ट 
॥ 



६६ सिडान्तसुक्तावली 

विषयं दशेयति- 

प्राणांदिस्तु महावायुपयंन्तो बिषयो मतः | 

प्राणादिरिति । यद्यप्यनित्यो वायुश्चतुर्विधः तस्य चतुर्थी विधा 

प्राणादिरिक्युक्तमाकरे । तथापि संक्षेपादत्र तरेविध्यमुक्तम् । प्राणस्स्वेक 
एव॒ हृदादिनानास्थानवश्ान्युखनिगेमादिनानाक्रियावज्ञा्च नानासंजञं 
लभत हति पयवसितो वायुः ॥ 

आकारा निषूपयति- 
> ०, व वैरो [क आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः ॥ ४९ ॥ 

आकारास्योति। आकाराकाखदिशामेकेकव्यक्तित्वादाकाशत्वारिकं 

विघतिः। 

तस्य--अनित्यवायोः । ननु केयं विधोक्तेत्यत आदह आकर इति । 
पशस्तपादभाष्य इत्यथ॑ः। ननु भाप्यविरुद्धं कुतो नादरणीयमित्याशंक्या- 
हसंक्षेपादिति । पणस्य विषयरूपत्पेनापि विभागसंभवादित्यभंः । सं- 
क्षेपे तु न विरोधो टघरूपायेन बोधनायोत्तरोत्तरशास्त्ररुत्पवृत्तेः । अपा- 
नादीनां प्राण एवान्तर्मावं कतुमाह-पाणस्त्वेक एवेति । हदादीत्या- 

दिना गुदनाभिकण्टसवंशरीर संग्रहः । मुखनिर्गमनादीत्यादिना पुवेश- 

नाधोनयनसमुन्नयनोध्वंनयनवितननपरिग्रहः । तथाच मुखनासिका- 

भ्यां निर्गमनप्रवेशनातप्राणः मटादेरधोनयनाद पानः भुक्तपरिणामाय ज- 
ठरानखस्य समुन्नयनात्समानः अन्नादेरूध्वनयनादुदानः नाडीमुखे- 

घु वितननाहू व्यानः । नानासंज्ञां लमत इति ) प्राणापानादिविशेषसं- 
ज्ञाभित्यंपदिश्यत इत्यथः । इति पयवसित इति । ठेशतो ऽपि न्यून- 
ताविरदादिति भावः! यद्यपीतिशब्दनेव पयंवसितशब्दो गतार्थः; 
धति हेतौ प्रकरणप्रकारादिसमासिषुः इति कोशात्तथापि स्पण्प्रति- 
पच्यर्थमिरोक्तो बोध्यः । यद्वा इति वायुप्रकरणे, वायुः पयवसित इति 
समाधेयम् । सर्वथा स्थितस्य गतेश्चिन्तनीयत्वात्तेन पौनर्क्त्यमपि 
नेति दिक् । 

आकाशत्वादिकमित्यादिना कारुत्वदिक्त्वसंग्रहः । न जातिरिति । 
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न जातिः, किन्तु आकाशत्वं शब्दा श्रयत्वम् । वैशेषिक इति कथनं 
तु विशेषगुणान्तरव्यवच्छदाय । एतेन प्रमाणमपि दार्शतम् । तथाहि- 

® ¢ क कि ६ शब्दो विेषगुणः चक्चग्रहणायोग्यबहिरिन्दरियग्राह्यजातिमच्वात् स्पश॑वत् , 
राब्दो द्रभ्यसमवेतो गुणत्वात् सयागवत्, इत्यनुमानेन शब्दस्य 
द्रव्यसमवेतत्वे सिद्धे, शब्दो न स्पर्शवद्विरेषगुणः अभिसयोगासमवायि- 
कारणकलत्वाभावे सत्यकारणगुणपूवेक प्रत्यक्षत्वात् सुखवत् । पाकजरू- 

विघ्रतिः । 

पकत्रेव समवायसम्बन्धेन विद्यामानत्वादिति शेषः । समसमयेन जा- 
त्यभावबोधनं तु जयाणां प्रसङ्सङ्तेः । शब्दाश्रयत्वं-समवायस- 
म्बन्धेन शब्द स्याश्रयत्वम्र् । विशेषगुणेति । आकाशे शब्दातिरिक्तगु- 
णाभावस्षूचनाथमेवेति न तत्पदमपाथम् 1 पतेन-विरोषगुणवत्वक- 
यनेन, शब्दः क्वचिद्राध्रितो गुणत्वात् रूपादिवदिति सामान्यतो द्र 
ष्ादष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यत्वमाकाशस्योपप्रद्यते । चश्चुग्रंहणायोग्येति । 
जातिमसे सति बाद्येकेन्द्रियमाचग्राद्यत्वादित्य्थंः । अनित्यत्वे सति 
विभुसमवेतत्वाञ्जानादिवद्धा । स्पशवदिति । स्पर्शो यथा चश्ुग्रह- 
णयोग्यवाह्यत्वगिन्द्रियग्राद्यजातिमःस्तथवायमपीति भावः । अनुमा- 
नान्तरमाद-शब्दो द्रभ्येति । एतदनुमानेन पूर्वोक्तपरिशेषानुमाने हेतौ 
विशेप्यासिद्धिर्वारितिा । 

परिशेषादुपपन्नस्य गगनस्यानयवकद्पने मानविरहान्नित्यता स- 
वज्र शब्दोपरंभाद् व्यापकता चावधेया । न स्पशंवद्धिशेषेति । स्प- 
शंवतां-पृथिव्यादीनां विशेषगुणो नेत्यथंः । तथाचाह भगवान् क- 
णादः -कार्यान्तराप्रादुभावाच्छब्दः स्पशंवतामगुण इति । अकारण- 
गुणेति । ताद्रशं कायं नोपरुभ्यते यत्न कारणगुणपूवंकं प्रत्यक्षवि- 
षयः शब्दो भवेदित्यथः । एतदनुमानेन शब्दस्य गुणत्वं मन्यमाना वै. 
याकरणमीमांसका व्युदस्ता; । तारतारतरादिप्रतीतेरपि शब्दस्य न 
तथात्वमिति ध्येयम् । सुखवदिति । यथा सुखं न स्पशंवत्पृथिव्या- 

दिचतष्टयविशेषगुणस्तद भावे सति तत्पूवकप्रत्यक्षत्वात्तथेत्याशयः। 
पाकजरूपादो- परथिवीनिषठाग्निसंयोगजरूपादावित्य थः। पाथिवरूपा- 
समवायिक्रारणतायाः पाकनिष्ठत्वान्न व्यभिचारः । अकारणगुणेति । 



६८ सिद्धान्तसुक्तावली 

पादौ व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम् । पटखूपादौ व्यमिचारवारणायाका- 
रणगुणपूरवेकेति । जलर्परमाणुरूपादो व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति 1 
शब्दो न दिक्ारमनसां गुणः विशेषगुणत्वात् । नात्मविरेषगुणो बहि- 
रिन्धयग्राह्यस्वादरुपवत् । इत्थं च शब्दाधिकरणं नवमं द्र्य गगनात्मके 
सिध्यति । नच वाय्ववयवेषु सृष्ष्मशव्दक्रमेण वायो कारणरुणपूवैकः 
शब्द उत्पद्यतामिति वाच्यम् | अयावद्रभ्यभाविघ्वेन वायुविशषगुण- 
त्वाभावात् ॥ ४४ ॥ 

वित्रतिः। 

पररूपे कारणीभूततन्तुगुणपूंकत्वचिरहान्न सः । प्रत्य्मेतीति । ज- 
रुपरमाणुरूपादेरतीन्द्रियत्ेव प्रत्यक्चत्वायोगाच्चादोपः । नु भवतु 
नाम शब्दस्याकाशगुणत्वमेव परन्तु शब्दो जन्य उत व्यङ्गय इति 
चेदश्रक्गावस्थायां तत्सखे मानाभावात् कुड्यादिनान्रतस्य चेत्रादेः 
शब्रोदचारणेनानुमानाहू व्यंजकस्य प्रदीपादेव्यं ङ्गं न॒घरादिनायु- 
मितेरदशंनाश्च जन्य पेवेत्यवेदि । 

विरोषगुणत्वादिति । प्रत्यक्षत्वादित्यथः । एकनेव रतना गुण- 
त्वप्रतिषेधस्तु तुल्यन्यायत्वेन । नन्वात्मगुणस्तु शब्दो भविष्यतीत्या- 
शङ्कमानं प्रत्याह-नात्मविरशेषगुण इति । वहिरिन्द्रिययोग्यत्वात्- 
बाद्येन्द्रियवेद्यत्वात् 1 वदिरिन्द्रियजन्यलोकिकप्रत्यक्चविषयत्वादिति 
यावत् । किच शब्दस्यात्मगुणत्वं यदि स्यात्तदाऽदं सुख्यहं जाने इ- 
त्यादिवदहं पूयं ऽहं शब्दवानित्यपि धी्दुवारेव न च दरश्यते शद्धः 
पूयते इत्यादिप्रतीतेरेवानु मवसिद्धत्वांत् । शब्दाधिकरणमिति । सम- 
घायसभ्बन्धेनेति शेषः । सिद्धयतीति । गगनमितरेम्यो भिद्यते शब्द 
समघायित्वान्न यदेवं न तदेवं यथा घट इति प्रकारेणेत्यथंः । सूक्ष्मः 
शब्दक्रमेणेति । प्रथमं सूक्ष्मशब्दः ततः स्धूलवायौ कारणगुणपूवंकः 
स्धूखशब्दो भवतीत्येवं क्रमेणेत्यथंः । अयाचद् द्रभ्यभावित्पेनेति । अय- 
मथः । यः पृथिन्यादििचतुश्टय वरत्तिगुणो गन्धादिः स सर्वोऽपि 
स्वाश्रथपृथित्यादिनाशान्नश्यति शब्दस्तु न तथा यतोऽयं नश्य. 
ति न तदाश्रय आकाशमित्यस्य परथिव्यादीनां गन्धादिगुणेभ्यो 
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तत्र शरीरस्य विषयस्य चाभावादिद्धियं दश्चयति- 

हन्दरियं तु भवेच्होत्रमेकः सन्नप्युपाधितः 
इन्द्रियमिति । नन्वाकां खाघवादकं सिद्धं श्रोत्रं तु पुरुषभदन 

भिन्नं कथमाकाञ्चं स्यादिति चत्त्राह `एकः सन्नपीत्यादि | अकाश एक 
एव सन्नपि उपपेः कणंशप्कुल्यादमेदा द्धनं श्रीत्रात्मक भवतीत्यथः । 

कार निरूपयति - 

जन्यानां जनकः कारो जगतामाश्रया मतः ॥ ४५ ॥ 
(क 

जन्यानामिति । तत्र प्रमाणं दश्चयितुमाह -जगतामिति | तथाहि 
वित्तिः 

विपरीतत्वान्न वायोर्विशेषगुणत्वम् । प्रत्यश्चयोम्यता तु नाकाशस्य 
मदच्वाहूभूतरू पवच्चा भावान्महस्पे सत्युदुभूतरूपरस्वस्येव चाश्रुषतायु- 
विधाननियमाख्च ॥ ४४ ॥ 

गगनस्य शरीरादिकं नास्ति किन्त्विन्दियमेषेत्याद-तचर चे- 
ति। आकाशे चेत्यथंः । खाधवात्-क्षितिकनुरेकत्ववत् इत्यथः । 
श्रोत्रं -शब्दवुद्धिङृच्द्धोबेन्द्रियम् । पुरुषमेदात्परति रुषं गतत्वात् । कथ- 
मिति प्रष्ने, विषयवैषम्यादिति भावः! एकः सन्नपीति । अविरोधित्व- 
मपिशब्दाथंः । तच्च तदुव्यापकीभूताभावप्रतियोगिताविरहः । अ- 
थन्तरे तात्पयग्रादकोऽपि । परथिव्यादिवदनेकस्पं तु प्रमाणामावप्र- 
तिदतम् । ननु यद्येकस्तदा कथं मेदप्रत्यय इत्यत आह-उपाधेरिति । 
कणंशप्कुटीभेदादिति । “शष्कुटी पूरिकेति' निघंडुः। शष्कुटीव कणं 
इति कर्णं शष्कुली । कणविवरोपाधिमेदादित्यथंः । चैत्रक्णंशप्कूदयव- 
च्छिन्नपाकाशं चेजश्नोत्रं मैत्रकणंशष्कुल्यवच्छिन्नमाकाशं मेतश्रोचं 
तत्ततपुरुप्रीयकणंशकुल्यवच्छिन्नशब्दस्येव तत्ततपुरुपरेण ग्रहणान्न 
सर्वषां सव्रंशब्दोपरच्धिरित्यपि ज्ञेयम् । श्रोत्नात्मकमिति । शब्दधी- 
जनकमिरिदयम् श्रो्रम् । तस्याकाशत्वसाधनमवरिष्यते तथाहि- 
यदिन्द्रियं रूपादिप॑चकमध्ये यं गुणमुपादत्ते तदिन्द्रियं तहूगुणयुक्त- 

मिति नियमाच्द्धो्रस्य शब्दगुणकत्वं समवायेन शब्दसमवायिका- 
रणमाकाशमित्याकाशरक्षणरक्ितत्वादाकाशत्वं च । घरटाकाशादि- 
व्यपदेशस्य तूपाधिमेदेनोपपत्तिरिति संक्षेपः ॥ 
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इदानीं घट ॒हव्यादिप्रतीतिः सूयपाशस्पदा दिकं यदा विषर्याकरोति तदा 
सूयपसिस्यन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्यः। स च सम्बन्धः सयो- 
गादिने संभवतीति काट एव॒ तत्संम्बन्धघरकः कल्प्यते । इत्थं च 
तस्याश्रयत्वमपि सम्यक् ॥ ४५ ॥ 

प्रमाणान्तरं दशेयति- 

परापरत्वधीहेतः क्षणादिः स्यादुपाधितः । 

परापरत्वेति । परस्वापरत्वादिबुद्धेरसाधारणं नेभेत्तं कार एव । 

प्रत्वापरत्वयोरसमवायिकारणसयोगाश्रयो छाघवादतिरिक्तः कारु एकं क- 

वित्रतिः। 
मूखे जनक इति । जनकत्वं च निपित्तत्वमेव न जननाचुक्रुटसह- 

कारित्वं दोषात्। तच्च यावत्कायें प्रति काठिकासम्बन्धवच्छिन्न कायं - 
त्वावच्छिन्नकायतानिरूपितमधिकरणतया निमित्तत्वं कारुटक्चषणमा- 
हः। श्रुतो तु "काटः स्वभावो नियतियंद्रच्छाभूतानि योनिःरित्यादिवि- 
शेषः । ननु कालस्य सर्वोत्पत्तिमश्िमित्तत्वं मानाभाववाधितमिति 
चेन्न, इदानीं घटो भवतीति प्रतीतेरेव मानत्वात् । तज्--काटे। ननु 
काटस्थाने दिगेवाभिषिच्यतां तस्यास्ताद्रशत्वाव्टघुत्वाछति तु न 
शंक्यम्, तस्या एवासिद्धः । ततश्च सूुयंस्पन्दभेदपिण्डसंसग पनायकः 
पदाथः इतरेभ्यो भिद्यते उपाधिमेदसंसर्गोपनायकत्वादित्यवधेयम् । 
संयोगादिनंति । इदं च ्रव्ययोरेव संयोगः दति प्राचोक्तमुपजीव्य 
बोध्यम् । कार एवेति । पवकारेणाकाशादिकं व्यवच्करद्यते । स- 
म्बन्धघटकः-घटादिसंबंधकटपकः, संबंधश्च स्वाश्रयतपनसंयोगि- 
संयोगात्मको ऽत्र वोध्यः । इत्थं च-पूर्वोक्तान्यकारुपपत्तौ च । तस्य- 
कालस्य ॥ ४५ ॥ 

प्रमाणतरं-काटसदूभाव इति शेषः । कारे परत्वापरत्वादेनिमि- 
तत्वेन लिङ्कतामुपन्यस्यति परत्वापरत्वादीति । स्थविरे युवानमव- 
धि कृत्वा परत्वं स्थविरमवधि कृत्वा यून्यपरत्वं जायते । संयोगाश्र- 
य इति । संयोगः काट पिण्डसंयोगस्तदाश्रयो ऽजुयोगितांसंबंधेन गग- 
नकाष्ठात्मनामपेक्षया ठधुत्वात्कारो ऽनुमीयते। एकस्थ काटस्येति । 
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रप्यत हति भावः । नन्वेकस्य कारस्य सिद्धी क्षणदिनमासवषीदिसमयमेदो 
न स्यादत आह-क्षणादिरिति । कारस्त्वेकोऽप्युपाधिमेदारक्षणादिन्यव- 

हारविषयः । उपाधिस्तु -स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिनं करम, पूर्वसं- 
योगावच्छिनविभागो वा, पूवसंयोगनाशावच्छिनोत्तरसंयोगप्रागभावो 
वा, उत्तरसंयागावाच्छन्ने कम॑वा । न चोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यव- 
हारो न स्यादिति वाच्यम् । कमौन्तरस्यापि सत्वादिति । महाप्रस्ये 

विव्रतिः। 

अनेकत्वे मानाभावादिति भावः । क्षगदिनमासेति । क्षणस्तु अिशत्क- 
खात्मकः । यदुक्तममरखिदेन--अटादशनिमेषास्तु काठा जिशत्त॒ ताः 
कलाः । तास्नु जिशत्ज्षण--इति । केचित्त निमेपस्य चतुर्थो मागः 
क्षण इत्याहुस्तदसरवं न्यायलीखावत्यां द्रव्यम् । विस्तरभिया न 
बहु प्रपच्यते । मानाभावान्नास्येव क्षणिकः क्षण इति कि तदा 
तदुव्यपदेशवी जं ज्ञानविशेष इत्यपि तध्रेव व्यवस्था । मुहतेखिशता 
दिनमिति, देमचन्दरः । दौ पक्षौ मासः । वर्पादीत्यादिना युगादिपरि- 
ग्रहः । (तद् द्वयं वत्सरः इति महावीराच्ायंवच्रनादयनद्वयं वषः । 
उपाधिभेदादिति । क्षणदिनमासादिभेदभानस्य चोपाधिनिवंधनत्वादि- 
त्यर्थः । काटस्पैकस्यापि सतः सूयस्यन्दादययवच्छेदमेदेन तत्तत्कार्या- 
वच्छेदभेदेन च भिन्नत्वेनावभासः । नु तथापि भूतभविप्यहूवर्त- 
मानभेदेन कारित्वं दुवारमेव आगमसिद्धत्वादिति चेन्न । वस्तुत- 
त्परागभावतत्पध्वंसावच्छेदेन काटच्चित्वव्यवहारोपपत्तरिति मोनमा- 
स्ताम् । श्चणादिव्यवहारति । आदिना ख्वमुहूतयामदिवसादोरात्न- 
पक्चमाससंवत्सरादेः संग्रहः । नु कोप्यमुपाधिरिति शिष्यजिज्ञासा- 
मयु रुध्याह-उपाधिरित्वति । स्वजन्येति । स्वजन्यः तपनादिनिषठक्रि- 
याजन्यो यो विभागस्तस्य यः प्रागभावस्तदवच्छिन्नं यत्कर्म 
तदेवोपाधिपदाथं इत्यथः 1 पूवंसंयोगेति । स्वजन्यविभागनाश्येत्यपि 
प्राक् योज्यम् । पूवसंयोगनाशेति । स्वजन्यवि भागजन्येति पूर्वभरूदय- 
म् । उत्तरसंयोगेति । स्वनाशकमात्रमप्यत्र पूवं संबंधनीयम् । इति 
यथाक्रमं चतुःक्षणोपाधयः । उत्तरसंयोगानन्तरं-पू व॑क्रियानाशको- 
तरक्रियासंयोगानन्तरम् । कमान्तरस्यापि सत्वादिति । पूर्वकम॑स- 



 @ 
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क्षणादिभ्यवहारो यद्यस्ति तदानायत्या ध्वंसेनोपपादनीय इति । दिना- 
दिग्यवदहारस्तु तत्तसक्षणकूरेरेवेति । 
दिर निरूपयति- 

दूरन्तिकादि धीहेतुरंका नित्या दिगुच्यते ॥ ४६ ॥ 
दूरान्तिकेति । दरस्वमन्तिकत्वं च देशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम् । 

तद्नुद्धेरसाधारणं वीजं दिगेव । दैशिकपरत्वापरस्वयोरसमवगयिकारण - 
संयोगाश्रयतया छाघवादका दिक् सिध्यतीति भावः॥ ४६ ॥ 

नन्वेकेव दिक् यदि तदा प्राचीप्रतीच्यादिग्यवहारः कथमुपपयता- 
मित्यत आह- 

विच्रतिः। 
माप्त्युत्तरं तत्रैव मूतंद्रव्ये तदुज्यवहारनियामककर्मान्तरस्यान- 
पायादित्यथंः । मदाप्रख्य इति । सव मावकायध्वंसो हि सः । तत्य 
कारस्त्वेषः- 

जगत्प्रतिषठा देवप पृथिव्यप्सु प्ररोयते । 
तेजस्यापः प्रखीयन्ते तेजो चायो धरखीयते ॥ 
वायुश्च रीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रखीयते । 
अव्यक्तं पुरुप ब्रह्मनिष्कले सं परखीयते ॥ 

यद्यस्तीति कथिन्मन्यतेत्यथस्त्र क्षणादिव्यवहाराभावस्नु व- 
स्तुर्थितिः। अनायत्या-उपायान्तरयासंभवेन । ध्वंसेनेति । तत्तत्पदा- 
थंध्वंसेनेत्यथंः । तत्ततश्वणक्रूटेः-तत्तत्श्षणसंघ्रातविरोपेरुपपादनीय 
इत्यनुषङ्कः ॥ 

देशिकं परत्वमपरत्वमिति । विग्र? रिङ्कतं परत्यं सन्िरृण्रे दि 
कङृतमपरत्वमित्यथंः- दे शिकपरत्वापरत्ववुद्धः एक दिश्यवास्थित- 
योः समीयस्थमवधि कृत्वा ऽयमस्माहूदूर इति यद् ज्ञानं तदेव निमि- 

तमेव मग्रेऽ्पि । असाधारणं--काय॑त्वव्याप्यधम!वच्छिन्नकायंता- 
निरूपितकारणतावदुक्तमेवेतरत् बोध्यम् । संयोगाश्रयतयेति । सं- 
योगः पिण्डपरदि क्संयोगः तदाश्रयतया समवायसम्बन्धेन । दे. 
शिकपरत्वापरत्वप्रकारकवुद्धिनिष्ठकायतानिरूपितकारणता परत्वापर- 
त्वनिष्ठास्तीति भावः। कारस्य त॒ क्रियामाच्रोपनायकत्वान्न संयोगोप- 
नायकत्वं दिक्त पूर्वापरादिधीसंयोगोपनायिकेत्यत एवेतरेभ्यो.भिद्यते ॥ 
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र (क ति (जा क उपाधि भदादेकापि प्राच्यादिग्यपदशमार् । 

उपाधिभदादिति । यत्पुरुषस्य उदयगिरिसंनिदिता या दिक् सा 
तत्पुरुषस्य प्राची । एवमुदयमिखियवा्टेता या दिक् सा प्रतीची । एवं 
यत्पुरुषम्य सुमेरुसन्निटिता या दिक् सोदीची ! तद्भयवाहेता खवाची- 
““सर्वोषामेव वपाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः! दति नियमात् ॥ 

आत्मान निरूपयति- 
० (न [+ 9 (७ 

आत्मन्दयाद्ययिष्ठाता करणं हि सकतृकम् ॥ ४७ ॥ 

आत्मेति । आत्मव्वजातिस्तु युखदुःखासमवायेकारणतावच्छे- 

दकतया सिद्धयति । इंरवरेऽपि सा जातिरस्व्येव, अदृष्टादिरूपकारणा- 
वित्तिः 

नियतानियतोपाध्युन्नायकत्वं वा यथायथं काटदिशार्मदकं यत् 
पुरुषस्य यो वतमानः स तत्पुरुषस्य वतमान एव दिक्तु यं प्रति 
प्राखी तं प्रति कदाचि्प्रतीच्य गीति ॥ ४६॥ 

कथमिति प्रन, एकत्र विरद्धानेकव्यवदारस्य कर्तुमशक्य 
त्वादिति भावः ॥ उप्राधोनति | उपाधिभेगरवयोस्यत्वादेव स 
व्यवहदारोन वस्तुतः । पूवपरोदिदशग्रत्ययास्तु न दिशि लिङ्क 
तत्प्रत्ययानां निरूपाधिदिगवदवनतरे दिशां दशत्व्रसङ्क नव द 
व्याणीति त्रन्थव्याघ्रातात् । पुरुषस्येति पदाथमात्नरमुपलक्षय- 
ति। सा तस्य प्रची-यया प्यागतः काशी । सा प्तीची-य- 
था गयातः काशी । सादिची-यथा रामे्वरतः काशी । तद्रचव- 

दिता त्ववाच्री-यथा काशीतः रामेश्वरम् । उदयाचलसंनिषिदे- 
शावच्छिन्ना प्राची । अस्ताचरखसंनिरितदेशावच्छिन्ना प्रतीची । 
मेरुसंनिदितदेशावच्छिनादीची । मेरु्यवदहितदेशावच्छिन्नावाचीति 
विवेकः । स्वेषामेव वप।णामिति । भारतकिपुरुपदरिव्षेखाव्रतरम्य- 
कटिरण्मयक्रुरुमद्रारु केतुमाटसंज्ञकानां नववषःणामित्यथः । केचित्त 
गगनादीनामीश्तररऽन्तमावमाहुस्तदस्पं सविशेषं प्रकाशता प्र 
कारितमिति तत्तत्रैव कणे दत्याखाकनीयम् । 

खखदुःखादिस्त्यांदिशब्दा जनेच्छादीनुपग्रह्णातति तथा चाह- 

९०५ 
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माषाने सुखदुःखादुतपत्तिः । नित्यस्य स्वरूपयोभ्यत्वे फरावद्यंभाव 
दति नियमस्याप्रयोजकत्वात् । परे त्वीरवरे सा जातिनौस्स्येव प्रमा 
णाभावात् । न च द्चमद्रग्यत्वापत्तिः ज्ञानवत्ेन. विभजनादि्याहुः । 
इद्धियादीति । इन्द्रियायधिष्ठाता इन्द्रियाणां शरीरस्य चं परपरया चैत- 
न्यसंपादकः । यद्यप्यात्मनि “अहं जाने अहं सुखी" इत्यादिपस्यक्ष - 

विषयत्वमस्त्येव, तथापि विप्रतिपन्नं प्रति प्रथमत एव शरीरादिभिन्न- 

विघ्तिः। 

भगवान्चपादः-शशच्छाद्वेषसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्मिति' । सम- 
-धायेन सुखादिकायं प्रत्यात्मनः कारणत्वं तदवच्छेदकत्वेनात्मत्वं जा- 
तिः खिटूभ्यति। ज्ञानहेतुतावच्छेदकत्येन वा खा जातिः साध्या ज्ञान- 
त्वाद्यवच्छन्नं प्रति आत्पत्वावच्छिन्नस्य देतुत्वात् । सा--आत्मरूपा 
श्रत्यादावात्मपदस्येश्वरविषयक तयाभ्युपगमात् । अद्रएादीति । आ- 
व्मत्वजातिसचेऽपि धमाधमशरीरादिहैत्वन्तरविर्हादेवेश्वरे न सु- 
खादेरुत्पाद इत्यथः । अस्मदादिशुभाशुभकमंगा त्वद्रष्रजननमीश्वरे 
दु वंचमन्यक्रिययान्यात्मन्यदरए्रोत्पादस्य नि्वक्तुमशक्यत्वात् । स्वरूप- 
योग्यत्वे फटेति । प्रकृते च स्वरूपयोग्यत्वं सुखादिय)म्यत्वं फर सु- 
खलादि । गतमन्यत् । इति नियमस्य--इति व्याप्तेः, अग्रयोजकत्वात्- 
व्यभिचारितेनायुक्तत्वादित्यथः । जरूपरमाणो स्नेहयोभ्यतासच्वेऽपि 
स्नेहानुत्पादो व्यभिचारः 1 दशमद्रव्यत्वापत्तिरिति । ईश्वरे आत्पत्व- 
जात्यनङीकतुनये नव द्रव्याणीति प्रन्थस्याकुलीभावः स्यादिति भा- 
वः । ज्ञानवच्वेनेति । आत्मस्थाने ज्ञानवत्पदनिक्डेनेत्यथंः। समवा. 

यसम्बन्धेन ज्ञानवच्वमीश्वरस्य निर्विवादमिति नापत्तिटेशो ऽपीति 
भावः; 1 मतान्तरसूचनायाहुरिति । इन्द्रियाणां जनकतासम्बन्धेन श- 

रीरस्यावच्छेदकतासम्बन्धेनेति विवेकः । शरीरेन्द्रियनिष्ठावच्छेद 
कतानिरूपितावच्छेयता चात्मनिषठा बोध्या । इन्द्रियाणि शरीरं च 
ल्ञाजाधिष्ठितं अचेतनत्वे सति उक्तान्यतरसम्बन्धेन ज्ञानवच्वाद् वा- 
स्यादिवदित्यनुमानमात्मनि मानमुक्तं भवति । नन्वात्मनि प्रत्यक्षमेव 
मोनमित्यलं मानान्तरगवेषणेनेत्याशंक्याह-यद्यप्यात्पनीति । प्रत्य- 
क्षविषयत्वमिति । मानसप्रत्यक्चविषयत्वमित्यथः; । सखुखादेरात्मगोच- 
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स्तत्पतीतिगो चर इति प्रतिपादायेतुं न दाक्यत॒इ्यतः प्रमाणान्तरं 
दशेयति-करणमिति । वास्यादीनां छिदादिकरणानां कतारमन्तरेण 
फलानुपधानं ष्टम् । एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानां फलोपधानमपि 

क तारमन्तरेण नोपपद्यत इत्यतिरिक्तः कतां कल्प्यते ॥ ४७ ॥ 
ननु शरगीरध्येव कत्र॑सवमस्त्रत आदह- 

शरीरस्य न चेतन्यं मतेषु व्यभिचारतः । 
तथात्वं चेदिद्धियाणा्ुपघाते कथं स्मरतिः ॥ ४८ ॥ 
शरीरस्येति । ननु चेतन्यं ज्ञानादिकमेव मुक्तात्मनां त्वन्मत इव 

मृतशरीराणामपि तदभावे का क्षतिः, प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धे 
रिति चेन्न । शरीरस्य चैतन्ये बास्ये विलोकितस्य स्थाविरे स्मरणानुप- 
पत्तेः, शरीराणामवयवोपचयापचयैरत्पादविनाञ्चशात्वात् | न च 
पूवशरीरारपचचसंस्कारेण द्वितीयशशशेरे संस्कार उतत इति वाच्यम् । 

बिघ्रतिः। 
रत्वादिति भावः । “आत्मा तावन्न प्रत्यक्षः इत्याकरग्रन्थस्तु परमा- 

तमाभिप्रायपरो द्रष्टव्यः । विप्रतिपन्नं -वादिनम् । तत्प्रतीतिरह सु- 
रखीत्यादिप्रतीतिः। 

किदादिकरणानां-छेदनादिक्रियाकरणभूतानाम् ,कतारः-तक्षकादि- 
म्। फलाचुपधानं--फलाजनकत्वम् । ज्ञानकरणेति । प्रत्यक्षज्ञानकरणे- 
त्यथः । फटोपधानं-प्रत्यक्च ननकत्वरूपम् । अतिरिक्तः चक्षुरादि 
करणातिरिकतः । कस्प्यतेऽनुमीयते, तथाच करणं सकतुंकं ( कतु 
प्रयोज्यं ) करणत्वात्करुटारवत् यः करणानां प्रयोक्ता स आत्मेति ॥७७॥ 

चार्वाकमतं निराचिकीषुस्तदेव पहवयति- नन्विति । त्वन्मते 
मुक्तात्मनां ज्ञानेच्छादिरूपचैतन्यायुत्पाद वन्मन्मतेऽपि सृतशरीराणतं 
तद्रपचेतन्याभावेन शरीरमेवात्मास्त्विति भावः । तदभावे-ज्ञानेच्छा- 
दीनामभावे, का क्षतिः- कि बाधकमित्यथंः | प्राणति । ज्ञाने प्राण- 
स्य देतुस्वेन व्यतिरेकन्याप्त्योपपत्तरिति भावः। चेतन्ये-चेतनताङ्गी- 
कारे, स्थाविरे--वाद्धके । स्मरणानुपपत्तरिति । यस्यानुभवः तस्य 
स्मरतिरिति नियमात् । बाल्यावच्छेदेनानुभूतपदाथस्थ स्थविराबच्छे- 
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अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात् । एवं शरीरस्य चैतन्ये वारुकस्य 
स्तन्यपाने प्रवृत्तिनं स्यात्--टष्टसाधनताज्ञानस्य तद्धेतुचात्तदानी- 
मिष्टसाधनतानुभावकरसाभावात , मन्मते तु जन्मान्तरानुमूतेएटसाधन- 
त्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्तिः । न च जन्मातरानुभूतमन्यदपि 

€. ~ ^ स्मयेतामिति वाच्यम् । उद्रोधकाभावात् । अत्र त्वनायत्या जीवनारृष् 
मेवोहयोधकं कर्प्यते | इत्थं च संसारस्यानादितया आलमनोऽनादिखसि- 
द्वावनादमावस्य नाश्ञासंभवानित्यत्वं षिद्धय्तीति बाध्यम् 

ननु चक्षुरादीनामव ज्ञानादिकं प्रति करणतं कतेत्वे चास्तु 
विरोधे साधक्राभावादत आह-तथास्वमिति | तथात्व-चैतन्यामित्यथः 

क क [कर © [९ न } 1) © उपधति- नाशे सति, अथाच्चक्षुरादीनामेव । कथं स्तिः, पूर्वं चक्षुषा 
विघति 

देनास्मरणप्रसङ्कादिरैयभिप्रायः । उपचयो वद्धिरपचयो हासः । उत्पा- 
देति। क्षणपरिणामित्वात्यथंः । अनन्तसंस्कारेति । पूवपूवं शरीरोत्पन्नसं- 
स्कारनिष्टजनकतानिरूषितोत्तरोत्तरशरीरसंस्कारनिष्टजन्यतास्वीकारे 
इष्यथः। ननु कटमुखं गोरवं न॒ दोपायेव्याशंकापनोदाय प्रका- 
रान्तरेण तन्मते दापमाह-एवमिति । तद्धेतुत्वात्- स्तन्यपानप्र- 
वृत्तिकारणत्वात् । अनुभावकः- स्मारकः । ननु तवापि मते क- 
थंकार प्रच्त्तिरित्याद-मन्मते तु--सिद्धान्तिनो नये त्वित्यर्थः । ज- 
न्मान्तराजुभूतेति । पूवंजन्मानुभ तेत्यथंः । प्रवृत्तिरिति । बवाटक- 
स्य स्तन्यपान इति न विस्मतव्यमिति सुशकः समाधिः । ननु यदि 
जन्मान्तरे्रसाधनताज्ञानस्येव प्रत्त हेतुता तदेएसाधनतातिरिक्त- 
स्यापि स्मरणमास्त्वत्याशंकते- न चेति । अन्र-प्रकृते, अनायत्या- 
गत्यन्तराभावेन । अनादिभावस्येति । जन्यभावस्य धरापेर्नाशदश- 
नासद्वारणायानादिपद्रम् । नित्यत्यं सिद्ध्यतीति । आत्मन इति न 
विस्मतव्यम्। तश्रा चाजुश्रयते-“अविनाशी घा ऽर ऽयमात्मानुच्छित्ति 
धमां इति चाव।कमतखण्डनम् । 

नजु॒क्ञानेच्छादिकायं परति चश्चुरादेरेवोभयत्वमस्तूभया- 
धिकरणच्रृत्तित्ये दोषानवकाशादिव्याशंकते- नन्विति कथं 
स्परतिरिति । न कथमपि मवेदित्यथंः । चश्चुषाञुभूतानां- चक्षु 
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ऽनुभूतानां चक्षुषोऽमावे स्मरणं न स्यात्--अनुभवितुरभावात् । 
अन्यदृष्स्यान्येन स्मरणासंमवात् । अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येन 
कायेकारणभावादिति भावः ॥ ४८ ॥ 

(९ 

ननु चक्षुरादीनां चेतन्यं मास्तु मनसस्तु नित्यस्य चेतन्यं 
स्यादत आह्- 

मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत् । 
€ ९ (~ = ) 

धमाधम भ्रयोऽध्यक्षो विकषषगुणयोगतः ॥ ४९ ॥ 
मनोषीति । न तथा-न चतनम् । ज्ञाना्यनध्यक्चं तदा भवेत् , 

मनसोऽगुखरासत्यक्षे च महत्वस्य दहेतुतवान्मनसि ज्ञानसरखादिसच्वे 

तत्पत्यक्षानुपपत्तरिस्यथः । यथा मनसोशणुत्वं तथा वक्ष्यते । 
नन्वस्तु विज्ञानमेवात्मा, तस्य स्वतःप्रकाशरूपत्वाच्चतनत्वम् । 

वित्रतिः। 
रिन्द्ियेण साक्षात्छृतानामथानाम् । नन्वन्येन केनचिदिन्दि- 
येणायुखन्धानं स्यादिति शंकां मनसि निधायोत्तरयति-अन्येने- 
ति 1 स्मरणासम्भवात्--अनुसन्धानायोगात्, सामानाधिकरण्येन-ए- 
कात्परूप्राधिकरणे वृत्तित्वेन, अधिकरणतानियामकश्चात्र समवायः 
विषयतया चेकत्र योच्रंत्तिष्य॑त्रानुभवस्तत्र स्रतिरितिः नियमात् 
कारणमनुभवः कायं स्प्रतिरिति विवेकः । इति चार्वाककदेश्यभिम- 
तेन्द्रियात्ममतखण्डनम् ॥ ७८ ॥ 

नित्यस्येति । पतेन चश्चुरादिभ्यो वेलक्षण्ययुक्तम् । चेतन्यं स्या- 
दिति । चश्चुरादिनाशेऽपि मनसाखिलग्यवहारदशंनादिति भावः। 
मनसोऽणुत्वादिति । तथाच पारमव सूतं 'तदभावादणु मनः इति। 
तत्प्रत्यक्षाचु पपत्तिरिति । यदा मन एवाणुत्वादप्रत्यक्षं तदा तदाधि- 
तानां खुतरामेव ज्ञानसुखदुःखादीनामप्रत्यक्षत्वप्रसङ्क इत्यथंः । न- 
न्वणु मन इत्येव कुत उपपन्नमित्याशंकां शमयन्नाद-यथा चेति । 
पतच्चाग्रे मूकता विस्पष्यिप्यत इत्याह-तथाग्र इति । 

क्षणिक विज्ञानवादियोगाचारमतमाह- नन्वसित्वति । विज्ञानमे- 
बात्मेति । “अन्यो ऽन्तरात्मा विज्ञानमय" इति श्यते; । तस्य--विन्ञा- 
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ज्ञानसुखादिकं तु तस्येवाकारविशेषः | तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वम्। 
पूर्वपूवैविज्ञानस्योत्तरोत्तराविज्ञने हेतुत्वात् सुषुप्त्यवस्थायामप्यार्यविज्ञान- 
धारा निरावाधेव, खृगमदवासनावासितवसन इव पूवेपूवेविज्ञानजनित- 
संस्काराणासुत्तरोत्तरविज्ञाने संक्रान्तत्वान्नानुपपत्िः स्मरणदरिति चन्न । 
तस्य जगद्विषयकसवे सर्व्॑ञत्वापत्तिः । यक्किचिद्विषयकसत्वे विनिगमना- 
विरहः । सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गाच्च--ज्ञानस्य सविषयत्वात् । 

तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवतेत इति चन्न । तस्याः स्वप्रकाशप्वे 
प्रमाणाभावात् , अन्यथा षटादीनामपि ज्ञानतापत्तिः। न चष्टाप- 

वित्रतिः। 

नस्य । स्वतःप्रकारेति । प्रकाशकान्तरापेक्षाऽनधीनत्वादित्यः । 
तस्यैव--विज्ञानस्येव, आकारः स्वरूपम्,प्रसिद्धयभावात्तदन्यवस्त्व- 
भावः। तस्यापि--विज्ञानस्यापि। नु तस्य क्षणिकत्पे सुषुप्रावा- 
्मसाधनं दुःशकमित्याशंक्याह- पू्वपूरवेति । पू्वंपूर्व्॑ञाननिष्ठज- 
नकतानिरूपितजन्यताया उत्तरोत्तरज्ञाननिष्ठत्वादित्यथः । आल- 
धविज्ञानधारा-अहं जानामीति विज्ञानसन्तानः। एवं सति स्प्रत्य- 
भावमाशङ््य निराकरोति म्ुगमदेति 1 कस्तूरीखुगन्धित- 
वस्रवदित्यथंः । नायुपपत्तिनांसिद्धिः । तस्य-विज्ञानस्य, जगद्- 
विषयकत्वे--यावद्वस्त॒विषयकत्व इत्यथः । सवंज्ञत्वेति । 
जीवात्मन इति शेषः । न चे एापत्तिः ध्यदट्पं तन्मत्य॑मितिः श्रतेरट्प- 
त्वोपगमात्तस्येति भावः। विनिगमनाविरह इति । घर विषयकत्वं पर- 

विषयकत्वं वेत्येकपक्षसाधिन्या युक्तेरभाव इत्यथः । सखुषुत्ताविति। 
सा च पुरीतदेशावस्थितमनःसंयोगः। विषयावभासेति । विषया- 
वभासो-विषयज्ञानम् । न चेतद्यज्यते-“अथ यदा सुप्तो वति 
तदा न कस्यचन वेदेति श्रतेः । निराकारा-विषयदान्या, चित्सन्त- 
ति-र्विज्नानसन्ततिः, तस्याः-चित्सन्ततेः । प्रमाणाभावादिति । चितां 
साकारत्येन प्रवन्धाद्धा । विपक्षे दोषमाह-अन्यथेति । पूर्वोक्ताथंस्वी 
कारे सवंञ्ैव ज्ञानसुखदुःखादिसन्ततेरनुचत्तिप्रापेः। यदि तु माना- 
गोच्ररस्याप्यभ्युपगमः स्वीक्रियते तदा खपुष्पादेरप्यभ्युपगमप्रसंगो 
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ततिविज्ञानव्यत्तिरिक्तवस्त॒नोऽमावादिति वाच्यम् । धटादेरनुभूयमान- 

स्यापलपितुमशक्यत्वात् । आकारविशेष एवायं विज्ञानस्येति चेत् । 
किमयमाकारो ऽतिस्च्यते विज्ञानात्? तर्हि समायातं विज्ञानव्यतिरिक्तिन। 

नातिरिच्यते चेत् £ तर्हिं समूहारम्बने नाखकारोऽपि पीताकारः स्यात्- 
स्वरूपतो विज्ञानस्याविशेषात् । जपोदरूपो नीख्त्वादि विज्ञानधमं इति 
चेन्न । नीटत्वादीनां विरुद्धानमेकस्मिन्नसमविश्ात् । इतरथा विरोधा- 

वधारणस्येव दुरुपपादत्वात् | न वा वासनासंक्रमः संभवति, मातृपुत्र- 
योरपि वासनासंक्रमप्रसङ्गात् । न चोपादानोपादेयभावो नियामकं इति 
वाच्यम् | वासनायाः सक्रमासभवत् । उत्तरसिमिन्नुपपत्तिरेव संक्रम इति 

विव्रतिः। 
दुर्वार इति भावः । नन्वस्तु तेषां ज्ञानत्वापत्ति; कि नररिछयते इत्या- 
ह-द्ठापत्तिरिति । यावत्पदाथेषु विज्ञानतेप्यत एवास्माभिरित्यथः । 
तत्र रेतुमाह-विन्ञानेति । वस्तुमात्रस्य विज्ञानरूपत्वादित्य्थंः । अ- 
अष्टायत्तौ दोपमाद-अयुभूयमानस्येति । विज्ञानव्यतिरिक्तस्वेनानुभव- 
विषयस्थेत्यथः। आकारविशेषः-स्व रूपविशेषः, परस्तन्तूनामिव । 
अयं-घटादिः । सम्रूहारम्बने-'नी ट पीतेः इति ज्ञाने, स्वरूपतो विज्ञा- 
नस्य-विनानस्वरूपस्येत्यथः । अविशेषात्-एकत्वात्, अपोहरूपः-अ- 
नीखव्यवच्छेदात्मकः । नीखत्वादिरित्यादिना पीतत्वादिपरिग्रहः। प- 
कस्मिन्-विन्ानरूपधर्मिणीत्यथंः । इतरथा-विरुद्धानामेकस्मिन्समा- 
वेशाङ्खीकारे । विरोधावधारणस्येव दुरुपपादत्वादिति । विरोधस्थ- 
रस्य निर्विषयत्वमेव स्यादिति भावः। 

दोषान्तरं दशंय्नाह-नवेति । मातृपुत्रयोरिति । कथमन्यथा ज- 
ट गभंरिथतव प्रतिनं 

नन्यानुभूतपदाथस्य लेन र् स्यादिति भायः। ननू- 
पादानवासनाया एवोपादेये संक्रमो माता चात्मपु्स्य निमित्त 
मिति न दोषगन्धोपीत्याशङ्कयाह-नचेति । संक्रमासंभवादिति । सं- 
क्रमः-संचारः 'संचारे संक्रमः स्तः इति रभसः । वासनाया धम 
त्वाद्धम्यतिरिक्ते गन्तुमशक्तत्वादिति भावः । ननूत्तर्र विज्ञाने पूर्व- 
विन्ञानवासनाप्रसवो न संक्रमादतिरिच्यते इत्यत आदह-नेति। 



८० सिडान्तसुक्तावटी 

चेन्न । तदुत्पादकाभावात् । चितामेवोत्पादकत्वे तदानन्त्यप्रसङ्गः । क्ष- 
णिकरविज्ञान ऽतिरायविरोषः कल्प्यत इति चन्न । मानाभावात्कल्पना- 
गौरेवाच्च । एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव चैतन्यमपि प्रयुक्तं, गौरवादति- 
शये मानाभावाच्च | बीजादावपि सहकारिसमवधानासमवधानाभ्या- 

मेबोपपत्तेः कुवेदरूप्वाकट्पनाच । 
अस्तु तर्हि क्षणिकविज्ञाने गोरवाननित्याविन्ञानमेवासमा ““अविना- 

क्षी बाऽरेऽयमात्मा, सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादिश्रुतेश्चति चन्न । 
तस्य विषत्वासंभवस्य दरितस्वान्निविंषयस्य ज्ञानत्वे मानामावात्साव- 

ष्यकतत्याप्यननुभवात् , अतो ज्ञानादिभिन्नो नित्य आत्मेति सिद्धम् । 

विघ्रतिः। 
तदुस्पादकाभावादिति । वासनोत्पादकस्य पूवंविज्ञानस्य नष्त्वा- 
त्कथमुत्तर्र वासनोहू भव इत्यथः । उत्पादकमन्तरेण तु न किमप्यु- 
तप्यते इति सवानु भवः । चितामेवेति । यदि संस्कारनिएटजन्यतानि- 
रुपितजनकता विज्ञाननिष्ठा ऽङ्गीक्रियेत तदा विज्ञानानामनन्तत्वात्सु- 
तरां संस्काराणाममप्यनन्तत्वग्रसङ्खो गीवाणगुर्णापि दुरुद्धरः । क्ष- 
णिकेति । उत्तरोत्तरक्षणिकेत्यथः । अतिशयः--शक्तिविरेषः । कल्य- 
नागौरवादिति । कल्पनागोरवमत्र क्षणिकानेकशक्तितत्ागभावध्वं- 
सकल्पनात्मकं वोध्यम् । एतेन-वक््यमाणदोपकथनेन, प्रत्युक्त म्-नि- 
राङृतम् । ननु क्षे्रस्थवी जादेवा ङु रप्सवदशं नाद्यथाङ्कःरं भ्रति कवर 
घता कारणं तथा प्रकृतेऽपि क्षणिकशरीरं प्रति तस्याः कारणत्वं स्वी- 
कतंव्यम् तस्यश्चोभयत्र समव्याप्तत्वेन संक्रमो युक्त दत्याशंक्याद- 
बीजादाविति । सदहकारि-सखहायकं भूतखादिकम् 1 तस्य समवधानं 
संनिधिः तेनाङ्करमुत्पदयते कुसलादो तु तदभावादेव न तदुत्पत्तिः । 
कुवंर पत्वाकल्पनादिति 1 कुवंद्रु पता चेक तदुपज्ननयोम्यजातिवि- 
शेषः । परत्र वासनाजनकजातिविशेष इति विशेषः प्रेक्चितन्यः। 

नित्यविज्ञानत्वे श्रति प्रमाणयति-अविनाशीति । तस्य-मित्यवि- 
ज्ञानस्य । द शितत्वादिति । “तस्य जगदहूविषयकत्वे" इत्यादिना -पूर्वौ- 

क ® 

कसंदर्भेणेत्यथं; । मानाभावादिति । नहि निर्विषयं किमपि ज्ञानं भव- 
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म्। “सस्य ज्ञानमिति" हि ब्रह्मपरं जीवेषु नोपयुज्यते । ज्ञानाज्ञानसुेत्वदुः- 
खित्वादिभिर्जीवानां भेदसिद्धौ स॒तरामीदवरभदः, अन्यथा बन्धमोक्षव्यव- 

स्थानुपपत्तेः । योऽपीश्चरामदबोधको वेदः सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रति- 
पादयन्स्तोति -अमदभावनयैव च यतितव्यमिति वदति । अत एव “स 
एवारमनि समर्पिताः” इति श्रूयते । मोक्षदञ्चायामन्ञाननिवृत्तावभेदो 
जायते इत्यपि न, मदस्य नित्यत्वेन नाश्चायोगात् । मेदनाशेऽपि 

विवृतिः! 

तीति भावः । निस्य इति । नित्यत्वमचयवक्रट्पने मानाभाषादुपप- 
द्यते वायुपरमाणुवत्त् गुणवस्वाद्द्रव्यत्व च । नन्वात्मनोऽविनाशिता- 
क्लोक।र सत्यमिति बेदवाक्रप्रस्य तर्हिं कुनोपयोग इत्यत आदह सत्य- 
मिति । द्वेतीयमिदं वाक्यै तु परमात्मन पव सस्यावि्ञानरूपतां गम- 
यति न जीवस्यानुपयोगात् । जोवेदवर्यार्मद साधयितुमाद-ज्ञानान्ञा- 
नेति। सुतरार्माश्वरभेद इति । क्ञानाज्ञ(नसुशित्व दुःखित्वादिबोचञ्यात् 
जीवात्मनां बहूुत्वाद्ोइवरस्य चेकत्वादिति भावः। अन्यथा-रंहवरस्य 
जाीवात्मकत्वे। बन्धमोश्चति । शारीरे आत्मत्वाभिमानो बन्धस्तन्ेवु- 
त्तिमाक्षः । व्यवस्थानुपपत्तारेति । कथित् ससारी बद्धः कश्चिद् 
क्षानी मुक्त इति व्यवस्था न सगच्छते वेदान्तिमते सवस्य ब्रह्मा 
त्मकत्वश्ुतेरति भावः । वद्ः-तस्वमसौत्यादिः तद् भदेन-दद्वरा- 
भेदेन, तदीयत्वमीदवरीयत्वम् । सव्यसवकभ।(वसबन्धेनत्यथः। पवम- 
पन्वरीयो जीबो न जीवस्येरवरः यवुक्तमाचायेशङ्करेण- 

यद्यपि मेदापगमे नाथ ! तवाहं न मामकानस्त्वम् । 
सामुद्रो दि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 

तच्छब्देनेदवरस्तु वुद्धथा सन्निङृ्ट पव पर।मुदयते । स्तौति 
जीवमिति शेषः । दुःखापगमन तत्सरशस्त्वमसीत्यथंस्नन न तरव 
मसीद्यादरप्यसङ्गतिः। अतपव-जीवेदवरयो मंद ज्ञी कारा दव । स्वाक्तं 
पवार्थे श्च॒तिमचनुक्कूुरखुयति अत पवति । सर्वै-पुत्रश्रीरादयः । भज्ञान- 
निवृत्ताविति । जीवोऽहमोहवबराद्धन्न शत्यलीकप्रतिखंधानापगम 
इत्यथैः । ननूपायिनिष्रन्धनमेदनाशे न दोष इत्यत आह भेदनाशेऽपी- 

९९ 
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व्यक्तिद्रयं स्थास्यत्येव । न च द्विखमपि नरयतामिति वाच्यम् । तव 

निध्मके ब्रह्मणि सत्यत्वामवेऽपि सत्यस्वरूपं तदितिवित्वामवेऽपि 
ग्याक्तेद्रयासको ताविति सुवचलात्। मिथ्यात्वामावोऽपिकरणातकस्तत्र 

[ (कि प 

सत्यत्वमिति चेत्। एकत्वाभावो व्यक्तिद्धयात्मको दित्वमित्यम्युच्यताम् । 
म्रतयकमेकत्वेऽपि प्रथिवीजल्योनं गन्ध इतिवदुभयं नैकमित्यस्य सवे- 
जनसिद्धप्वात् । योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादको वेदः सोऽपि निदुःख- 
त्वादिना साम्यं प्रतिपादयति, सपदाधिक्ये पुरोहितोऽयं राजा 

संवृत्त इतिवत्। अत एव ““निरज्ञनः परमं साभ्यसुपेति” इति श्रूयते । 

विव्रतिः। 
२१ [ अ ् भ _ ५, ४ वि कर ^ 

। अपावकमदनाशन्पत्यथः। स्थस्यत्यव माक्षददायामतन 

स्मरणीयम् । द्ेच्व-जीवन्रह्मरूपव्यक्तिद्यनिषएठम् । तव-वद्ा- 
न्तिनः, निधर्मके यावद्धमंरान्ये । तदेति । तदू-्रह्म । द्विसखाभवेऽपि- 
जीषेदवर निष्ठद्विरवाभावेऽपि, तो-ब्रह्मजीवात्मानौ । मिथ्यात्वेति । 
मिथ्यात्वमटीकग्रपचस्तदभावः। आधिकरणात्मक इति । अधिकर- 
रूपत्वमभावस्योक्तप्रायमेव । तज्न-ब्रह्मणि । नेयायिक आह पकलत्वा- 
भाव इति । मन्मते प्यकत्वसख्याभावरूपव्याक्तेद्धयरूप दित्व माक्ष 
क्राटे निराकुखमेवाभ्युपेयमिति भावः । स्वोक्तमथं लोकप्रसिद्धा 
वढयति-प्रव्येक मिति । प्रतिव्यक्तीत्यथः । प्रथिवीजटठयोनेति । यथा 
पथिवीजके न गन्धयुक्ते किन्त्वेका पृथिव्येव गधवतीति प्रती- 

तिस्तथा प्रत्येकमेकत्व सत्यप्युभय नैकमितिप्रतीतिरतिरोदितेवेति 
आवः । तदानीं-मोक्षकाले, मभेदप्रतिपादका वेदः ब्रह्म वद् ब्रह्मेव भ- 
वतीत्यादिः। निदुःलत्वादीत्यादिना सुलखित्वादिपरिग्रहः। साम्यं-ष्रह्य- 

साम्यं, परतिपादयति-जीवस्येति शेषः। तत्र विश्षाख्यानम!ह-संपदा- 
विक्य इति । यथा घनबहुले पुरोहिते न राक््यापि राजव्यवह।रस्तथा 
दुःखादिरहिते पुरुषऽब्रह्मण्यपि ब्रह्मन्यवहारः पुरोदिते सपदाधक्ष्य- 
प्रयुक्तराजत्ववत्पुरुषे दुःखाभावप्रयुक्तं ब्रह्मत्वं न सान्षादुभयन्न 
साजव्वं ब्रह्मत्वं वेति नामेदप्रतिपादकवेद्ा विरुध्यत इति भावः। 
अतपव-जीषब्रदह्मणोर्मदभ्रतिपादनादेव, निरजनो--दुखलरहितः 

2) 2 3 
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ईेरवरो न ज्ञानयुखात्मा किन्तु ज्ञानायाश्रयः “नित्यं विज्ञानमानन्दं 
जह्य!” इत्यादो विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः-“भ्यः सर्वज्ञः स॒ सर्व- 
वेत्” इईत्यनुरोधात् । आनन्दमिव्यस्याप्यानन्दवदित्यथः । अदो 

आदित्वान्मव्वर्थायोऽच्प्रत्ययः, अन्यथा पुदलिङ्गत्वापततेः । आनन्दोऽपि 
दुःखाभाव उपचयते, भाराद्यपगमे सुखी संवृत्तोऽहमितिवत् दुःखा- 
भावेन सुखित्वप्रत्ययात् । अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो न तसावानन्दः- 
“असुखम् '2 इति श्रते; । न विद्यते युखं यस्येति कतो नाथे इति 

चितिः 

प्रहीणक्टेश् इति यावत् । क्रेरास्तु अविद्यारस्मितागगद्ेषासिनि- 
वेशाः पञ्च । तजानिव्येषु नित्यस्वाभिमानोऽनात्मनि देटेन्द्रियादा- 
घात्मधीरित्यादिविभ्रमोभ्विदया। अस्मिताऽहङ्कारः | रागोऽमिमतषि- 
षयाभिलापः। देषोऽनमिमतषु राषः। अभिनिवेशः कायां कायंष्वाग्रहः। 
साम्यसुपेति-- व्रह्म सायुज्यं गच्छति, इति श्रूयते-श्रुतिरेषा संग- 
च्छत इत्यथः । 

क्नानादीत्यादिना सुखादिसंग्रहः। क्ञनाध्रय एवेति । आकि 
करणे द्युड विधानस्य तत्राङ्गीकारादिति भावः। य सवज्ञः-सर्वपदार्थ- 
क्ञानवानित्यादौो तस्यैवार्थस्य प्रतीतेः। नन्वेवं श्रतिस्थानन्दपदस्य तर्द 
का गतिरित्यत अह आनन्दामिव्यस्यापीति । मत्वर्थाय।ऽच्. 
प्रत्यय इति । अत एव “इदः स्थुकबलयोरिति' पाणिनीयसूत्रस्य “स्थूले 
बरुवति च निपात्यत इति चृत्तिरपि संगच्छत इति दिक् । अन्यथा 
अचरु्रत्ययानज्गीकारे । पु्िङगत्वापत्तरिति “स्याद् नन्द्ुरानन्द' इत्य 
मरकोशिनानन्द शाब्दस्य नित्यपु्ठिगत्वबा धनात् श्चतिस्थानन्दपदस्य 
क्गीबताुपपत्तेरित्यारायः। ननु छान्द सत्वात्तत्र नपुंसकत्वस्वीकारे 
नापत्तिरिति चेन्न । छान्द सत्वाथ्युपगमस्य गत्यन्तराभाव पव स्वी. 

करतैमुचिनत्वात् । आनन्दोपीति । पक्रानन्द्प्रतीतिरपरत्र खखत्व- 
प्रतीतिश्च दुःखाभावमुलिकेव बोध्या । ाघवमभिप्रेत्याह-अस्तु वति। 
तस्मिन्-देदवर, असावीहवरः। असुखमितीति । अत्यो नन् ब्रह्मसु 

खयोरमेदप्रतीति स्थगयति स्वस्मिन्स्वस्य भदास्तमवाच्चेति भावः| 
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चेन्न । ब्विष्टकल्पनापत्तः, प्रकरणविरोधादानन्दमिव्यत्र मव्वर्थीयाच्प- 

त्यय विरोधाचेति संक्षेपः ॥ 

एतेन “प्रकृतिः कत्री पुरुषस्तु पुष्करपलखाशवनिख्पः किन्तु चतनः- 
कायंकारणयोरभेदात् । कायनारो सति का्य॑रूपतया तन्नाशो न 
स्यादिस्यकारणत्वं तस्य । बुद्धिगतचेतन्याभिमानान्यथानु पपत्त्या तत्क- 

विघ्रतिः। 

किङृष्टकस्पनापत्तिमनङ्गीकुकेतां मुखमुद्रणाय निरुक्तार्थानङ्गीकारे 
हेत्वन्तरमाह -प्रकरणेति । ताल्गथस्वीकारे देतसाधनप्रकरणमपि 
व्याकरुपित भवतीत्यथेः। प्रत्ययाराधाश्चति। न विद्यते सुखमिति बहु. 
त्रीहि स्वीकारेऽचप्रत्ययनिष्पश्नानन्द वदित्यथविरोधाच्तेयथः । 'आ- 
नन्दं ब्रह्मणो विद्यान्न बिभेति कदाचनःत्यत्र भेदस्य स्पष्ठत्वा- 
त्यपि वोध्यम् ॥ 

बेदान्तिमत निराङृत्य सप्रति सांख्यमतं निराचिकाषुंराह पएतने- 
ति । इति मतमपास्तमिस्यन्रेतननान्वयः। वक््यमाणकथनेनेत्य्थः । 
श्रकृतिरिति । प्रकरोतीति प्रतिः प्रधान मटप्रर्तिरिति यावत् । 
प्रृतिनिवचनं परवचनभ।प्ये-- 

परकष्वाचक्रः प्रश्च कृतिश्च सृषिवाचकः। 
सषा प्रष्ठा या देवी प्रतिः सराभिधीयत ॥ 

मूख च सा विदवस्य काथसघातस्य तस्यास्तु न भूलमनवस्था 
पभरसक्गात् । करा जगत्कन्रा महदादरदङ्काराद्न्प्रात भक्ृातत्वन कतु. 

त्वेऽपि न जगत्कवृत्वमनभ्युपगमात् । पुष्करपलारावत्कमलपन्रवत् 
यथा जकन कमलपत्र न लिम्पति तथा पुरुषोऽपि कतैत्वभोकत् 
त्वादिना न तथेत्यथः । चतन इति । इदमुपलक्षणम् सुखादच्नयुषद्धी 
न॒ कस्याचत्प्रकनतिनं किकतिश्चत्यपि बोध्यम् । तथाचागमः.-न 
प्ऱातिनं विकृतिः पुरुष' इति । सन्नाहः-पुरुषनाशो, न स्यात्- 
माभूत्; किसत्कायानेषठकायतानिरूापितकारणताभावादेवास्य न 
विनाशित्वमपीति भावः । बुद्धिगतचेतन्याभेमानेति। चतनोहाभेति 
बुद्धिनिष्ठाभिमानेत्यथेः । अन्यथानुपपच्या--पुरषस्यास्वकिरेऽसि. 
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स्पनम् | बुद्धि प्रकृतेः परिणामः । सैव महत्तत्वम्, अन्तःकरणमि- 
त्युच्यते । तत्सत्वासच्वाभ्यां पुरुषस्य संसारापवर्मौ । तस्या एवन्दिय- 
प्रणाछिकया पारेणातिज्ञानरूपा घटादिना सेवन्धः । पुरुष कर्तृतवामिमानो 
बुद्धो चेतन्याभिमानश्च भेदाग्रहात् । ममेदं कर्तभ्यमिति मदद पुरुषो- 
परागा बुद्धः स्वच्छतया तत्पतिविम्बादताच्चिको देणस्येव मुखोप- 
रागः, इदमिति विषयोपरागः, इन्धियप्रणालिकिया परिणतिभेदस्ता- 

विद्रतिः। 

ख्या, तत्कट्पनम्-पुरुषकस्पनम्। ननु बुद्धिरेव कः पदाथ इत्यवेक्षायां 
बुाद्धमाद बुद्धश्चात । प्रकृतरिति । मूटप्रकृतेरित्यर्थः । परिणाम 
हत । पारणामा दहे घमटक्षणावस्थाभदाध्रिविधः । प्रङृतेर्धमि- 
णः प्रकृतवबुद्धघमपारेणामः। सव-बुद्धिरेव। तत्सस्वासच्वाभ्यामिति 
तत्पदन बुद्धव्रहणम् । वुद्धिसच्व ससारो बुद्धिनाश मोक्चः। अ- 
यात्-चेषयसबन्धमान पुरुषस्य ससारस्तदमभावे मोक्षः। दुःख. 
सम्बन्धतद्धुखरूपा ससारमोक्षो तु वुद्धरेव न पुरुषस्य वुद्धावेव दु 
सरस्य तद्धुसस्य चोत्पादादिति भावः। 

तस्या पव--वुद्धरेव । इन्द्रियेति । चक्षुरा्दन्द्रियद्वारेत्य्ः । 
परिणतिरत । धघरादेपदाथेविषयकक्ञानातमकपरिणाम हइत्यर्थः। 
स्वातन्त्यण पुरूष विषयसम्बन्धस्तु निपूत्वादुपेक्ष्य पव । करत्वा. 
भिमानः--अह करामत्थित्मको भ्रमः । चतन्यात । प्राृतत्वादचे- 
तनाया अपि चेतन।ऽहमिति रूपः, भदाग्रहात्-वुद्धेः पुरुषस्य च 
पररस्पममदज्ञानात् । ममनदामात । मम १६९२ कतव्य इमत्यक्नात्रये- 

मदंशः प्रथमांशः पुरुषापरागः-पुरुषसम्बन्ध तत्परतिविम्बात्-पुरूष. 
भ्रतिविम्बात्, अताच्विकोऽलोकः, वस्तुतः पुरूषस्यासङ्गत्वात् । थय- 
तेऽपि 'असगो ह्यय पुरुषः इति । हषान्तयति दपणस्येवेति । यथ। 
स्वच्छद पणे सषेव मुखप्रतीतिरेवं स्वच्छनबुद्धावपि यः प्रतिधिबा- 
धीनः स्वच्वप्रत्ययः साऽखीक इति भावः। प्रथमांशमुपपादयय दिती. 
यांशामाद-ददमिति । बुद्धिरेव चष्चुरादीन्द्ियप्रणालिकया परिणता 
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त्तिको निःदवासाभेहतदपणस्येव मिनिम, कर्तव्यमिति व्यापागांशः, 
तेनांशत्रयवती बुद्धिस्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्यातात्तिकः संबन्धो 
दपेणमलिनिन्नेव मुखस्योपर्िरुच्यते । ज्ञानादिवत्सुखदु ःसेच्छद्वेषपर- 
यत्नधर्माधमो अपि बुद्धेरेव -कृतिसामानाधिकरण्येन प्रततिः । न च बुद्धि. 
ञ्चतना परिणामित्वादिति'” मतमपास्तम्-कृत्यदष्टभोगानामिव चेतन्य- 
स्यापि सामानाधेकरण्यप्रतीतेस्तद्धिने मानाभावाच्च । चतनोऽहं करो- 
मीति" प्रतीतिश्चेतन्यांे भ्रम इति चेत्। करत्यंशेपि करं नेप्यते । अन्यथा 

विप्रुतिः। 

विषयमनुवघ्नाति । सम्बन्धश्चोभयन वास्तविक पव । अदात्रय- 
घती-पुरुषविषयय्यापारेः सम्बन्धत्रयवतीत्यर्थः । तत्परिणामेन- 
बुद्धिपरिणामेन । उपरन्धिरुच्यत त । बुद्धिपरिण।मात्मकज्ञानन 
योऽङीकः सम्बन्धः स एव सांख्याचयेँरूपरुन्विपदेनासिधीयते 
तन्मते बुद्ध्युपरन्ध्योरनर्थान्तरत्वादिति भावः। क्ञानवत्पारिणा- 
भिश्चानवत् । प्रतीतेरिति । अहं कतांहे खखीत्यादिप्रत्ययतः सु- 
साहानां ऊत्या ( चुद्धिघर्मेण ) सहेकाधिकरणत्वमानादित्यर्थः । 
परिणामित्वात्-प्रयत्नाद्यनित्यधमांश्रयत्वात् । कत्यरटभोगानामि- 
षेति ! छृतिरहं कता अरष्टमह धार्भेकः भोगोऽहं भोक्तेत्यादिषत्य- 
यो यथेकाधेकरणे तथाहं चेतन इति प्रत्ययोऽपि तत्र दु्िवार 
इत्यथः । तंद्धक्न-कतेसिन्न । मानाभावाच्चति । कर्तृता भिन्न चत. 
नताङ्भाकारस्तु प्रमाणाभावानिरस्त इत्याक्यः। भम इति । यतश्च 
न वस्तुतश्चतन्यं नुद्धो पुरूषध्रतिबिम्बेन चेतनतोपगमादतोऽखीक 
एवामिमानः । ृ त्यश्चे-प्रयत्नांशि । कि नेष्यत इति । प्रतीतौ 
योरपि सामानाधिकरण्यस्य भानादिति । विपक्षे दोषमुद्धावयति- 
धन्यथेति । कतुश्चेतनस्य चामेदानङ्गीकारे व्यर्थः । तजन प्रच्छचयते- 
बुषद्धेर्नित्याऽनित्या वा ? नाद्यः, बुद्धिसस्वनिषन्धनस्य जगतोऽपि नि. 
स्यत्वप्रसङ्घनापवगनिरगेरतापत्तेः। न द्वितीयोऽपि तथासव्युत्पत्ति- 
मखस्यावद्यमन्तव्यस्वेनायुत्पात्तिमतो विखयानुपपत्तरेवं च वुद्धेस- 
र्पाखितः प्राग्बुद्धिसस्वनिबन्धनस्य जगतः सुतरामभावभ्रसङ्ञोपि 
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ुद्धर्नित्यत्वे मोक्षामावो ऽनित्यत्वे तपूवेमसंसारापत्तिः । नन्वचेतनायाः 
प्रकृतेः कायत्वादूवुद्धरचेतनत्वं कायंकारणयोस्वादातसम्यादिति चेन्न । 
असिद्धेः, कतुजन्यतवे मानाभावात् । वीतरागजन्मादरीनादनादितम् । 
अनादिमावस्य नाञ्चासभवानित्यत्वम्। तकि प्रहृत्यादिकस्पनेन। न च- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कममांणि सवशः । 
अहंकारविमूढात्मा काहमिति मन्यते| (गीता अ. २ छो. २७) 

विवृतिः । 
णाङ्त-नन्विति । कायत्वादिति । प्ररुतिनिषएठकारणतानिरूपितकाये- 
ताया बुद्धिनिष्ठत्वं त॒ श्रकृतर्मदा'नित्वादिनागमेनोपपन्नम् । कार्य- 
कारणयोस्ताद्स्म्यादेति । कयस्य कारणगुणात्मकत्वादिच्यर्थः। 
अतपव सुखदुःखमोहात्पकप्ररतिकायस्य महदादिलक्षणस्य सुख- 
दुखमोदात्मकत्वसुपपद्यते । निरस्येति-नेति । असिद्धेरिति । प्रक 
तिनिष्ठकारणतानिरूपितकायत। बुद्धिनिष्ठास्तीत्येतस्यासिद्धरितव्य- 
थः । कलतुजन्यत्वे-यः यः कती स स जन्य इति जन्यतानिरूपित- 
उयाप्तिमच्े । वीतरागेति । विरक्तायुरक्तपुरूषयोरनुगक्तस्येव पुनस् 
त्पाद् इति वीतरागेति पारमर्षसूतरेणापि बोधनादनादित्वं क्तैरव्या- 
हतामेत्यथः। 

अनादिमावस्येति । जन्यभावस्य तु नाशः संभवत्येव । मावा- 
नुक्तौ प्रागभाचनाश्चोन स्यादतो मावपदम्। तात्कि प्ररकृत्यादीति। 
प्रमाणरदितानां प्रकृत्यादिपदार्थानां कल्पनं सांख्यानामपाथमेव 
प्रतिभाति पुरुषस्येव कवरत्वात् । प्रकृतेः क्रियमाणानीति । प्रतिः 
सत्वरजस्तमाद्वारा तत्तन्महाभूतरूपरेण परिणता माया; तस्या गुणाः 
स्वरजस्तमोलक्षणा वा का्यभूताः शरारोन्द्रियादयस्तरेव क्रिय. 
माणानि न कंणिदप्यात्मना कर्माणि भवन्ति अहंकारोऽदमिति- 
बुद्धिस्तेन विमूढा विपरीतग्रहणपर आत्मा मनो यस्य सः यद्धा 
शारी योन्द्रयादिष्वदहंकरणन विमोहिताड्हं द्रष्टा स्प्रष्टाह्ं कतीह 
भाक्तति तत्तदुपाधिसबधसभावितालीकच्रत्तिवबयत्वं प्रापितो 
येनात्मा स पुरषाऽहंकतंति मन्यत सुकृतदुष्छृतदिकभकनूत्वेना- 
त्मानमवगच्छतीत्यथः । यदुक्तमन्यत्नापि--शगुणकतेत्वेऽपि तथा 



८८ सिडान्तसुक्तावलीा 

इत्यनेन विरोध इति वाच्यम् । प्रकृतेरदृष्टस्य गुगैरदृष्टजन्येरि- 

च्छादिभिः कर्ताहिमेवेत्यस्य तदथेत्वात् । ‹'तत्रैवं सति कतारमात्मानं 

केवटं तु यः” इत्यादि वदता भगवतां प्रकटीकृतोऽयमुपरिष्ट दाशय- 

इति सक्षपः। 

धर्माधरमेति । आसव्यनुषज्यते । शारीरस्य तदाश्रय- 

तरे देहान्तरक्रतक्मेणां देहान्तरेण मोगानुपपत्तः | विशेषेति | योग्य- 

विशेषगुणस्य ज्ञानसुखादः संबन्धनास्मनः प्रत्यक्षत्वं संभवति न ॒तव- 

न्यथा- “अहं जने सहं करोमे इत्यादिप्रतीतेः ॥ ४९ ॥ 

विघ्रतिः। 

कतव मवत्युदास्न इत । इत्यनन-पुरुषकतृत्वानघधक्न मग. 

वद्धाक्यन सह विरोघस्तव नेयायिकस्यात शषः । तद् थत्वात्- 

अगवद्वाकया्थैत्वात्तन स्वतन्बकतृत्वमासमना नास्ताव्युक्तम्। "आध 

च्रानं तथा कता करणे च तथाविधःमित्याद्ना पञ्चानामाघेष्ठानदा- 

नामेव सर्वकमेनिष्पत्तिकारणत्वापगमादिदमव, (तज्ेव सतीत्यादिना 

प्रतिपादितं भवति । तदयमखण्डायः-पचानां सवकमनिवतंकत्व 

योऽकृतवुद्धिरहमेतस्य कमणः कतत्यकतारमवात्मान कवर कतारं 

पश्यति दुर्मतिरेवे च सामान्यकतृत्वमनिवायमव । (अनन्तद्चात्मा 

विष्वरूपो ह्यकर्त'तव्वादिश्लास्ज सवथा कतृत्वामावमात्मना गमय- 

तीति चेन्न । कवटस्यात्मनोऽकतृत्वेऽप्युपाधघविाशेटस्य कतृत्व. 

सिद्धारति दक् । 

हारोरस्येति सुखाद्याश्रयं ह्ारीरम् । तथा च माष्यम् 'यत्रायतने 
इृन्द्रियार्थसनिकषांदुत्पन्नयोः खुखदुःखयोः प्रतिसवेदनं प्रवतेते 
तच्छयीरमितिः। नच यथा सुखादेराश्रयस्तथा धमीदेरपि स्यादि- 

त्वज्ाह-तदाश्रयत्व इति। धमांधमाश्रयत्वे इत्यथः । देद्ान्तरात । 
अन्येन कायेनाचुष्ठितस्य पुण्यपापादेरन्येनोपभोागो न स्याकलुनांश्ञा- 
दित्यः । न त्वन्यथ।(-ज्ञानसुखादिभ्रत्यक्षयोग्यविन्लेषगुणसबन्धमन- 

पेश्ष्वापीत्य्थः । करोमास्यादीत्यादिना यते दच्छामीत्यादेः सग्रहः॥०९॥ 



मूलचन्द्रिकापेता। ८९ 

प्रवर्याद्यनुमेयाऽयं रथगत्येव सारथिः । 

अहंकारस्य।श्रयो ऽथ॑ मनोमात्रस्य गाचरः ॥ ५० ॥ 
प्रवृ्यति । अयमात्मा परदेदादौ प्रवृत्यादिनाऽनुमीयते । प्रवृ. 

तिरत्र चेष्ठा । ज्ञानेच्छाप्रयलनादीनां ददे ऽभावस्योक्तप्रायताच्चेष्टायाश्च 
प्रयतनसाध्यत्वाच्चेष्टया प्रयत्नवानात्मानुमीयते इति भावः । अत्र द्- 

टान्तमाह-र्थति । यद्यपि रथक्रमे चष्टा न भवति, तथापि तेन कमै- 
णा साराथेयथाऽनुमीयते तथा चष्टात्मकेन कमणा परात्मापीति भावः । 

~ ¢. 

अहं कारस्येति । अहंकारोऽटमिति प्रत्ययस्तस्याश्रयो विषयः 

आत्मा न शररादिरिति । मन इति । मनोभिननेद्धियजन्यप्रत्यक्षावि- 
षयो मानसप्रत्यक्षविषयश्चत्यथेः । रूपायभवेनन्दियान्तरायोग्य- 

चिब्रतिः। 

धमौधमोश्चरयत्वस्य चागमप्रामाण्यग्रहं विना वुग्रहत्वाषिशेषा- 
द्युमानमाद--प्रचच्यादिनानुमीयत इति । आदिना हषेक्षोकभः 
यादिपरिश्रहः । पनैरेव प्रत्ययेज्ञोनादि प्रकारकत्वेन जीवात्मनो भान. 
मिति भावः । उक्तप्रायत्वादिति। शरयरस्यन चेतन्य'ित्यादि- 
ग्रन्थेनेत्यथेः । प्रयत्नवानात्मानुमीयत इति । परदेदे परचष्टामवलो- 
क्येयं चषा प्रयल्लजन्या चेष्ठात्वात्स च प्रयल्ञ आत्मजन्यः प्रयद्ल- 
त्वादिव्यनुमानेनाव्माजुमेतिकविषयो भवतीत्यथः । चष्टा न मवतीति। 
श्प्साजिहासारूपकमणोऽचतने रथाद्ावभावात्तादशकमेण पव 
च चेष्टापदा्थत्वादिति भावः परात्मानुमयत इति । यथवाचेतनो 
रथश्लन्स्वस्थितं चेतनं सारथिमनुमापयति तथा$चतनो देहोऽपि 
प्रजन त्तमन्तमात्मानमवगमयर्तीत निष्कर्षः। अहङ्ारोहमिति अत्यय 
शति! मवति च मम देह इति ममत्वसाघारण्येनाहकारस्य प्रतीति- 
ममात्मेति प्रयोगस्तु राहोः हिर इति बदुपचारनिबधनष्व। न 
शरीरादिरिनि । यतोऽहं जानेऽहं सुखीत्यादि प्रतीतिरात्मानमनुष- 
च्नाति न शरीरादिमता ज्ञानसखादीनामन्य पव श्रसरादेराश्रयो 
घक्तव्यः । स आत्मेषेति सवं सुस्थम् । मनोभिन्नन्दियाति । केवलं 
मनसेवात्मनः प्रत्यक्षं मवति न रूपादिषश्चक्षुरादीन्द्रिथेरपी- 

९९ 
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त्वात् ॥ ५०॥ 

विथुबुद्धयादिगुणवान्वादिस्त् द्विषेधा मता । 
अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्वतुर्विधा ॥ ५१॥ 

विभुरिति । विमुत्वं -परममहस्पारेणामवतवम् । तच्च पूर्वोक्तमपि 
स्प्टाथमुक्तम् । वुच्यादीति । बुद्धिषुखदुःखेच्छादिचतुदैश्चगुणा 
पूवाक्ता वदेतत्याः । अत्रैव प्रसङ्गादूबुद्धेः कतिपयं प्रपञ्चं दशेयति-बु- 

भूि ~ _ 

द्विस्त्विति । द्वेविध्यं व्युत्पादयति-अनुभूतिरिति । अवुभूतिश्चतुर्विधे- 

ति | एतासां चतसृणां करणानि चत्वारि -प्रतयक्षालुमानोपमानशब्दाः 
प्रमाणानीति-सूत्रो क्तानि वेदितव्यानि ॥ ५१ ॥ 

म्रत्यक्षमप्यनुमातस्तथपामातक्नब्दज । 

प्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम् ॥ ५२ ॥ 
प्रत्यक्षमिति । इन्धियजन्यं ज्ञानं प्रस्यक्षम् । य्यपि मनोरूपेद्धियजन्य 

विन्तिः 
त्यथः । इन्द्रियान्तरायोग्यत्वात्-मनोभिननेन्द्रियागोचरत्वात् किद् 
विद्वानकाश्चन्मूखं इति मतिरात्मनो नानात्वं व्यवस्थापयती- 
त्युक्तं भ्राक् ॥ ५० ॥ 

, परममहदिति । विभवो निखिलमूतेपदाथसयोगित्वं तश्च पर. 
ममहत्पीरिमाणवत्वं विनानुपपद्यमानं परममहत्व गमयितुमहति। यदि 
पूवोंक्तमात्पनो मन्येत तदा तन्न तत्र मुतेपदार्थेषु कमे नोत्पद्येतात्म- 
संयोगादपि, पव संचरणरीके तत्र तत्र देहे ज्ञानादिप्रसषोऽपि 
आत्मनो विभुत्वमनङ्गारत्य दुर शति स्सिद्यत्यात्मनो विभुत्वम् 
तथाच श्रतिरपि--'आकाशवत्सवगतो नित्य इति । पूर्वम्-काल- 
खात्मदिश्ामिस्यादिग्रन्थनेव्यथंः । प्रसङ्गादिति । प्रसङ्गत्वं चानन्व- 
राभेधानप्रयोजक दाष्याजक्ञासाजनकज्ञानवषयत्वम् । पतासां 
चतसखणां--प्रत्यक्षाचमित्युपमितिश्लाब्दप्रमितीनाम् । इति सृजो 
कानि-पतास्मन्गोतमीयतुताीयसूत्र उदेष्टानीत्यर्थः॥ ५१ ॥ 

प्रत्यक्षस्य सवप्रमाणषु ज्यष्ठत्वादजुमानार्दानां तदर्थानत्वाश्च 
अथम् प्रत्यक्ष लक्षयति--दन्द्रियजन्यामिति । प्रत्यक्ष-प्रत्यक्षप्रमिति. 
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सवमेव ज्ञानं, तथापीन्धियतेन रूपेणोद्रेयाणां यत्र ज्ञाने कारणत्वं त- 
स्र्यक्षमिति विवक्षितम् | इंदवरपत्यक्षं तु न रक्ष्यम्-“इन्द्रियाथसंनिकर्षो- 
स्पन्नं ज्ञानमव्यपदेरयमम्यभिचारि व्यवसायालसमक प्रत्यक्षमितिः सूत्रे तथै. 
वोक्तःवात् । अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञाने प्रत्यक्षम् । अनुमितौ व्या्नि- 
ज्ञानस्योपमितो सादुरयज्ञानस्य शाब्दबोधे पदज्ञानस्य स्मृतावनुभवस्य 
कारणत्वात्तत्र तत्र नातिव्याप्षिः । इदं रक्षणमीरवरप्रव्यक्षसाधारणम् । 

परामशेजन्यं ज्ञानमनुमितिः । ययपि परामशप्रत्यक्षादेकं परा- 
विच्निः। 

कारणमिन्द्रियमित्यथः । सवमेव ज्ञानमिति । मनःसक्िधानादेव 
तत्तज्ञश्चानोत्पत्तिदशनादित्यमिप्रायः । इन्द्रियार्णा--चश्षुरादीनां, 
यत्र ञान रूपा दिज्ञान, न टक्ष्यम्-किन्तु जन्यप्रव्यक्षमव टलक्ष्षमिति 
भाषः। अमुमेवाथे दयितं पारमये सूत्र प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति- 
"इन्द्रियाथसनिकषोत्पर्नमिति'। इन्द्रियाणां चक्षुरादानामथैन घटादि. 
ना यः संनिकषः खंयोगादेस्तदुत्पन्नमव्याभेचारि भरमभिन्नमव्यपदे- 
श्यं निविकस्पक व्यवसायात्मकं विशिष्रक्ञानात्मक क्चानं भ्रत्यक्चषमि- 
ति तक्थेः । इन्द्रियस्यार्थेन यदुत्पद्यते क्षान तत्पत्यक्षम् 
श्लान च “रूपमिति वा रस शति" वेति भाष्यम्। तथेवाकतत्वा- 
दिति । दंद्वरप्रत्यक्चस्यारक्ष्यत्वाभिप्रायेणेवोक्तत्वादित्सर्थः। तस्या. 
पि लक्ष्यत्वमाभिसधाय पक्चान्तरमाह-अथवेति । क्ानाक्रणक- 
मिति। ज्ञानस्य व्याक्षश्चादेरकरणत्व प्रत्यक्चस्य करणकत्व चाुमित्यादे- 
रिति विश्षाषोऽकगन्तव्यः । यस्य ज्ञानस्य श्ञानन्तर करण नास्ति 
तज्ञ ॒श्ाने प्रव्यक्ीमति परमार्थः अनुमितो-अनुमित्यात्मकश्चानं- 
भ्रतत्यिवमग्रेऽपि। न तज्रातिग्यक्निरेति । पतषामनुभित्याद्ेन्नाना- 
नां नान्तरकरणकत्वं प्रत्यक्चस्यान्द्रयकरणकत्वाभेति नानुमित्या- 
दावतिभ्रसङ्ग इति भावः । 

तन्न प्रत्यक्चकारयैत्वादनुमितिं भ्रत्यक्षानन्तरं लक्षयति-परामन्चे- 
ति। परामङ्ेस्तु विषयितासम्बन्धेन व्या्िविशिष्ठं व्यािप्रकारकं 
पक्षविक्ञेष्यकं यत्पक्षधमताज्ञानं इतुताषच्ेदकसंसलग।वगाहि श्चानं 
तदेष तज्जन्यं पवतो वह्धिमानिस्यात्मक क्ञानमजुमितिरिति नि 
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मरोजन्यं तथापि परामशंजन्यं हैस्वविषयकं यज्ज्ञानं तदेवानुमितिः । 

न च कादाचितकहेतुविषयकानुमितावव्याप्निरिति वाच्यम् । तादशज्ञा- 

नवृत्त्यनुभ वत्वव्याप्यजातिमत््वम्य विवक्षितत्वात् । अथवा ग्यािज्ञा- 

नकरणक ज्ञानमनुमितिः । एवं साद्द्यज्ञानकरणक्र ज्ञानमुपमितिः । 

पदज्ञानकरणकं ज्ञानं शाब्दबोधः । वस्तुतो यां कांचिदनुमितिव्यक्ति- 

मादाय तव्यक्तिवृत्तिप्रत्यक्षावृत्तिजातिमच्वमनुमितित्वम् । एवं यकि. 

चित्पत्यक्षादिकमादाय तव्यक्तिवृत्यनुमिव्यवृत्तिजातिमच्वं प्रव्यक्षत्वा- 

दिकं वाच्यमिति । 

जन्यप्रत्यक्ष विभजते- घ्राणजादीति । घ्राणजं रासनं चाक्षुषं 

स्पाशनं श्रौत्रं मानसमिति षट्विधं प्रस्यक्षम् । न चेडवरप्यक्षस्याविभ- 
जनान्नयुनसवम् , जन्यप्रस्यक्षस्येव निरूपणीयस्वादुक्ततुत्रानुमारात् ॥५२॥ 

विन्तिः । 

सकषैः । प्रत्यक्षादिकमित्यादिना परामक्षेभ्वसोपग्रहः। हेत्वा्ेषयकमि 
ति । हेतु यन्न विषयीकरोति तारं बहिमानिति रूपमित्यथः। का 
दाचित्कहेतुविषयकानुमितो-यद्ा कदाचिद् धमरूपहेतुं विषयीकु- 
वाणे धुमवान्पवेतो वहिमानिति क्ञाने। अव्यात्तिरिति । अनुपदोाक्ता- 
जभितिलक्षणस्येत्यथः । अत्र पक्चतावच्छेदकरूपेण धूमरूपदेतुप्र- 
तीतेदुनिवारत्वादिति भावः । समाधानदेतुमाह-तारश्ाज्ञानेति । 
व्यािविशिषटपक्षधमताक्ञानजन्यानुमितिज्लानत्यथः । जातिरनुमिति- 
त्वम । अथवेति । लाघवमेवात्तरलक्चषणानुसरणे बीजम् । तध्यक्ति- 
षृरीति । अनुभितिव्यक्तिबत्तीत्यथः। जातिरनुमितिस्वम् । तदृष्य- 
क्तिडृन्ति-प्रत्यक्षभ्यक्तिकृत्ति, जातिः-प्रत्यक्चत्वम । परत्यक्षत्वादिक- 
मित्यादिनोपमितिव्वश्लाग्द वाधत्वसग्रहः। 

घ्ाणजादी ताति । घाणजत्वादेक तु जिघ्रामि आस्वावयामि 
पदयामि शृणोमि स्पृशामि मनसा सुखं साक्षाकरोमत्थिनुभव- 

सिद्धो जातिविशेष पफ । षड्विधत्वाचगतो स्पण्प्रतिप्य्थं तत् 
मुलेतु संख्याविप्रतिपत्तिनिरासाय तथाक्तिरिति ध्येयम् । अषि. 
भज्नात्-विभागाकरणात् , न्यूनत्वं मूलकृत दति शोषः । जन्यप्र- 
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घाणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्प्रतः। 
तथा रसो रसन्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रुनेः ॥ ५३ ॥ 
गाचर इति । राह्म इत्यथः | गन्धत्वादिरिति । आदिपदात् 

सुरभितादिपरिग्रहः । गन्धस्य प्रतयक्षतवा्तदवु्तिजातिरपि प्रत्यक्षा । 
गन्धाश्यग्रहणे तु प्राणस्य न सामथ्यगिमति बोध्यम् । तथा रम इति । 
रसत्वादिप्तहित इत्यथः । तथा शब्दोऽपि शब्दरतवादिसहितः । गन्धो 
रसश्च उदूमूतो बाध्यः ॥ ५३ ॥ । 

उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो 
द्रव्याणे तद्रन्ति प्रथक्ल्संख्ये । 
विभागसंयोगपरापरत्व- 
स्नेहद्रवत्वं परिमाणयुक्तम् ॥ ५४ ॥ 

विच्रतिः। 
स्यक्षस्येषेति । इन्द्रियाथैसंनिकर्षोतपन्नमिति न्यायतूत्रायुरोघेन पर 
रते जन्यप्रत्यक्षनिरूपणस्येव योग्यत्वार्दश्वरप्रत्यक्षं तु न ज- 
न्यम् ॥ ५२॥ 

मूर यस्थान्द्रयस्य यदग्रहणे सामथ्यै तत्पदश्तयितुमाह-घा- 
णस्याति । गन्घत्वावाच्छन्ने पृथिवीत्वेन कारणत्वाद् गन्धत्वजाति 
सिद्धेराह गन्धत्वादिरिति । सुरभित्वादीति । गन्धत्वव्यापकजा- 
तिरित्यथः । तहृत्तिजातिरपि प्रत्यक्षेति । येनेन्दियेण य् गह्यते 
तनान्द्रधण तन्नष्टजातेरपि गृह्यत इति नियमाद् गन्धत्वजातिप्र 
त्यक्षत्वमक्षतम् । गन्ध श्रयग्रहणि त्विति । समवायेन गन्धाश्रयस्य 
पुष्पादिप्रथन्या भ्रदणे त्वित्यथः । असापथ्यंभिति । इन्द्रियाणां 
स्वा्ेषयमिन्नविषयानचभ)सकत्वनियमादिति मावः । प्रदर्ितदि- 
हामनुसखंधायवाह~-रसत्वादिति । रसनेन्द्रियद्वारा रसो गुणो रस. 
निष्ठरसत्वजातिश्च गृह्यत इति निप्कषे पत्मग्रेऽपि । उद्भूत इति , 
प्रत्यक्षयाग्य इत्यथः । तनाजुद्भूतयोगेन्धरसयोरमरत्यक्षत्वेऽपि न 
क्षतिरिति ध्ययम् ॥ ५३ ॥ 

मूले उद भूतरूपाभिति इ्ीषप्दसमभिव्याहाराद्रोचरमिति वक्त- 
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ग्रष्मोप्मादावनुद् मूतरूपमिति न तस्पव्यक्षम् । तद्वन्ति उद्भूत- 
रूपवन्ति ॥ ५५ ॥ 

क्रिया जातिर्योग्यवृत्तिः समवायश्च तादः । 
गृह्णाति चक्षुः संयोगादाखोकोद्भूतरूपयोः ॥ ५५ ॥ 
योग्येति । प्रथक्स्वादिकमपि योग्यतरत्तितया बोध्यम् । तादृशः 

योग्यग्यक्तिव््तिरित्यथः । चक्ष्योग्यत्वमेव कथं तदाह-- गृह्णातीति । 
आलरोकस्योग उद् भूतरूपं च चाक्चुषप्रत्यक्षे कारणम् । तत्र द्रन्यचा- 

षं प्रति तयोः समवायसंबन्धेन कारणत्वम् ›, द्रम्यसरमवेतरूपादिप्र- 
यक्षे स्वाश्रयसमवायसबन्धन, द्रम्यसमवेतसमवेतश्य रूपत्वादेः परत्य- 
क्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसंबन्धेनेति ॥ ५५ ॥ 

विब्तिः। 

व्येऽपि तस्य नित्यपुद्धिगत्ववोधनाय तथा चोक्तथित्यभिध्रयम् । अ. 
जुदभूतरूपमिति । अत्रेदमवघयम् तेज हि चतुविधं-किञिदुदभ्- 
तरूपस्परौ यथा सरदि, किञ्िदुद्भूतरूपमनुद्भुतस्पक्ष यथा 
चन्द्रम, किचिदयुद्भूतरूपस्पदो यथा नायनम, प्राष्मतुंमवं तेज 
उद्भूतस्पश्चंमपि परमनुद्भूतरूपमता न तत्प्रत्यक्षं किन्तष्णस्प- 
शोवस्वन तत्र तेजस्त्वमनुमीयते ॥ ५४ ॥ 

पृथक््वादिकमित्यादिना संख्यादि परिग्रहः । योग्यन्यक्तीति । 
ध्रत्यक्षयोग्यञ्यक्तीत्यथैः | योग्यन्यक्तिङत्िरिति । याग्यत्व-प्रत्यक्ष- 
विषयत्वम् । आरोकसंयोग उद्भूतरूपामेति । चश्चुजन्यप्रत्यक्षं प्रस्या- 
खोकसंयोगत्वेनोद् भूतरूपत्वन च हेतुत्वमस्तीत्यथः । पूवस्य देतु- 
त्वमन्धकारे घटादानां चाष्ुषापत्तेरुत्तरस्य त पिद्याचादीनां प्रत्य 
क्स्य ग्युदासाथेमावदयकम् । चषक्षुषे$पि विशेषमाद-तत्रेति । द्र- 
व्यचाक्चुषं प्रतीति । घटादि द्रव्यचक्षुष-प्रतीर्य्थैः। तयोः-उदृभृत- 
रूपारोकसयोगयोः, समवायसम्बन्धेन-विषयनिष्ठ समवायसम्बन्ध. 
न, गुणगुणिनोश्च समवायात् । द्रभ्यसमवेतरूपादीति । घटादिद्रव्ये 
समवायेन व्रतंमानरूपादीत्यथः। स्वाभ्यसमवायसम्बन्धेनति । स्वं 
ङूपादेक तद्ाश्रयोऽधिकरण तन्निषठसमवायेनेरयथेः । एवं स्वाभ्रय- 



समूलचन्द्रिकोपेता। ९५ 

उद्भूतस्पशेवद्र्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः । 
रूपान्यचक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम् ॥ ५६ ॥ 
दव्याध्यक्षे - 
उदू मूतस्पशवद्रव्यं त्वचो गोचरः । सोऽपि उदुभूतस्पर्शोऽपि 

स्पशेत्वादिसहितः । ूपान्यदिति । रूपभिन्नं रूपत्वादिभिन्नं यच्च्ुषो 
योग्यं तत््वगिद्ियस्यापि ग्राह्यम् , तथाच प्रथक्त्वसंख्यादयो ये च्षु- 
मर्या गुणा उक्ता एवं क्रिया जातयो योग्यवृत्तयश्च ते त्वचो बह्मा 
इत्यथे ; । अत्रापि त्वाशिद्धियजन्येऽपि द्रव्यप्रत्यक्ष दूपे कारणम् । तथा- 

च बहिरिन्धियजन्यद्रव्यप्रतयक्षे रूपं कारणम् । नवीनास्तु बहिरिन्दि- 
यजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे न रूपं कारणं प्रमाणाभावात् । किंतु च्षुषप्रत्यक्ष 

© € 
ख्पं स्पाशेनप्रत्यक्षे स्पशः कारणमन्वयव्यतिरेकात् । बहिरिन्धियज- 

विद्तिः। 

सखमवेतसमवायसरम्बन्धेनेत्यत्र स्वपद्नालकिसंयोगदेमूत रूपयोत्र- 
हस्तद्ाश्रयो घटादिकं तत्र समवेतं रूपादि तत्र समवेतं रूपत्वाश- 
तर्पत्यक्षे पतादक्परम्पर्याऽखोकसंयागोद्भुतरूपयोहेतुत्व बो. 

ध्यम् ॥ ५५ ॥ 

त्वचो गाचर इति । उद् भूतस्पशाश्ाखिदव्यं त्वगिन्द्रियं ग्रहणा 
तीत्यथः । स्पदोन्वादिसरित श्त । स्पक्रानिष्ठस्पक्षेत्वादिजात्या 
सदोदुभुतस्पश्चाऽपि त्वगिन्द्रियण ग्यते हत्यथः। रूपादिभिन्न- 
मित्यश्पूरणंन तु विवरणं तथात्वे रूपादिधिन्नमित्येव ब्रयादि 
त्याहुः । चश्चुषो योग्ये-चक्षुरिन्द्रियविषयः, क्रियाजातयः प्रव्यक्षयो- 
ग्यद्रव्याणां क्रिया जातयेश्चत्यथैः। रूपं कारणमिति । रूपमन्तया 
द्रव्यस्य स्वाचसाक्चात्कारानुपपत्तेः । राघवादादह-तथाचेति । न 
वीनास्तु-गङ्धशोपाध्यायप्रश्तयस्तु, श्व्याहुरिति दुरेणान्वयः । 
ननु यदि साघकामावत्पत्यक्षसामान्ये रूपस्य न हेतुत्व तर्हिं कथं 
उयवस्यत्यत आह-किन्त्विति । रूपं-कारणमित्यचुषङ्गः । स्पार्श॑न. 

्रत्यक्षे-त्वाचसाक्षात्कारे । अन्वयव्यतिरकादिति । रूपसच् चाशु. 
घप्रत्यक्चससवमन्वयः । रुपामवे चश्चुषप्रत्यक्षाभावो व्यतिरेकः । 



९8 सिद्धान्तसुक्ताच्टी 

न्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे किं कारणमिति चेन्न किंचित् । आत्मावृत्तिशब्द- 

भिन्नविरोषगुणवत््वं वा प्रयोजक्मस्तु । रूपस्य कारणस्वे राघवमिति 

चेन्न । वायोस्छगिन्धियेणाग्रहणप्रसङ्गात् । इष्ट पत्तिरिति चेदुद् भूतस्पद 

एव लाघवात्कारणमस्तु । प्रभाया अप्रत्यक्षतरे विष्टापत्तिरेव किं ने- 
ष्यते | तस्मात् प्रभां परयामीतिवत् वायुं स्प्रशामीति प्रत्यक्षप्तभवाद्रासोरपि 

परत्यक्षं संमवत्येव । बहिरिच्ियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे न खूपस्यनवा 

स्पशेस्य हेतुत्वम् । वायुप्रभयोरेकसवं गृह्यत एव, क चिदहित्वादिकमपि, 
कचित्संख्यापरिमाणाद्ग्रहो दोषादिः्याहुः ॥ ५६ ॥ 

विचुतिः। 
पव स्पर सस्ते व्वाचपत्यक्षं तदभावे तदभावः ¦ कारणमिति । भनु- 
गतमेक कारणमित्यथैः । नति । न किञ्चिरपि । यद्वा विरषगुणवस्वं 
पथिभ्यादिचतुष्टये वतंत इति तस्यैव तत्र हेतुताङ्गीकारे न काचि- 
तछ्वतिरस्माकमिति नव्यस्थाक्यः | रूपस्यति । प्राच रय शाका । नेति । 
इद् प्रायानमते नवीनकतकदाषाद्धावनम् । शश्टापत्तिरेति चदिति। 
अस्मन्मते बायुने प्रत्यक्षः किन्तु स्पशंरूपलिङ्ावनुमेय इति सदं 
नः समीहितमिति चेत्तादृशप्रत्यक्षे हेतुत्वमुद्भूतस्पश्ंस्येव्र तर्हि 
मन्तव्यं प्रभाया अप्रत्यक्षत्वदोषस्य पृवेवदिष्टपर्येव वाराथेतु श- 
कयत्वादिति नव्यनादः । अथोपसंहारः-तस्मादिति। ननु प्रभां 
पश्यामीत्यादि सवे रममुलकमेवति चेन्न । घरं पदयामि घटं स्पु- 
श्ामीत्यादिप्रत्ययस्थापि तथात्वापत्तेः। पकत्वमिति । अयमेको 
दक्षिणो वायुरियमेका प्रमेति लोकात् । प्रभागतेकत्वं चक्षुषा घा. 
युगतेकत्व च त्वचति बोभ्यम् । कचित-सजातीयप्रत्ययविरहे । 
दिच्वादिकमिति । गृह्यत इति पूर्वेणाजुषङ्गः । द्वितीया.ऽर्य वायुरिति 
प्रतीतेः । दोषात्-सजातीयप्रत्ययादिरूपद्षात् द्ाषामविऽप्यग्रह तु 
नेष स्थ।णोरपराधो यदेनमन्थो न पयतीति न्याय प्व हारणीकर. 
णीयः। मतान्तरसूचनाय आहुरिप्युक्तं तच्चास्वरसोद्धावनम् कि 
तद्वीजमिति चद्रायुप्रत्यक्षत्वसददादिकमेव परिकल्य । बहि 

रिन्द्रियजन्यमू"द्र्यप्रत्यक्चत्वावच्छन्न प्रति रूपस्य हेतुत्वात्पहवः 
प्रकारो ॥ ५६॥ 



भूटखन्द्रिकापेला। ९७ 

त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम् । 
त्वख्मनःसंयोगो ज्ञान सामान्ये कारणमित्यथः। किं तत्र प्रमाणम् !? 

सुषु्निकाठे स्वचं स्यक्त्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा ज्ञानाजननमिति । 
ननु युषुपिकटे किं ज्ञाने भविप्यति अनुभवरूपं स्मरणस्ूपं 

वा ? नाद्यः | अनुमवसामग्यभावात् । तथाहि-परतयक्षे चक्चुरादि- 
ना मनःसंयोगस्य हेतुस्वात्तदमावादेव न चाक्षुषादिभ्रव्यक्षम् । ज्ञाना- 
दरमावादेव न मानसं प्रत्यक्षम् । ज्ञानाद्यमावे चात्मनोऽपि न प्रत्य 
क्षमिति ' एवं ग्यापिज्ञानामाबादेव नानुमितिः \ सारश्यज्ञान।मावा- 
कनोपमितिः । पदज्ञानामावान्न शाब्दबोधः । इत्यनुमवसामणग््यमावा- 
न्नाचुभवः । उद्लोधकाभावाच् न स्मरणम् । मेवम् । सुपुप्तिप्राक्षारे- 
तपन्नेच्छादिग्यकतेस्तत्स॑बन्धेनात्मनश्च प्रत्यक्षतप्रसङ्गत् | तदतीन्िय- 

[4 त्वे मानाभावात् । सुपुपरिप्राक्षारे निर्विकल्पकमेव नियमेन जायत 

वित्तिः । 
क्षानसामान्य हति । अच्र पूवे जन्यपदमपि योञ्वमन्यथा त्वङ्म- 

नायागस्य 1नत्यक्षान पत्यहतुत्वान्मूलासगनिः स्प्टव । पुरतिति-ना 
डवल । नु तास्मन्काल त्वङ्पनोयोगाङ्खाकरेऽपि कीडटग् श्चान- 
मुत्पत्स्यत हत्याशङ्कते-नान्विति । नाद्यः नानुभवात्मकापित्यर्थः। 
तत्र हेतुमाह-अनुभवात । अनुभवजनक पवानुभवस्तामग्री तदभा।- 
घ।त्तत्स।1चव्यनेव तद्धानस्याव दय मन्तव्यत्वाश्च । प्रत्यक्ष-चाश्रुषादि- 
प्रत्यक्ष, तदभ।वादव-चक्चुरादिना मनःसंयोगामावादेव, चाक्षुषा- 
द्त्यादिना त्वाचादिपारग्रहः । ननु तत्र मानससाक्लात्कारा भवि. 
्यती्याहाङ्खय निराकरात-ज्ञानादेरभ।वादव नेति । ज्ञानाद्यभावे 
चति । सुषुप्िक्ार इतति न विस्मतव्यम् । इन्यनुभवसामग्रीति। ता. 
दक् स याग~व्याति-साददय-पद -ज्ञानरूपानजुभवजनकसामग्रीव्यर्यः । 
उद्वाधक्राभावादिति | सस्काराणामुद्धाधकस्य फवटनेव कङ्पाधेतुं 
दाक्यत्वादिति मावः। तत्लम्बन्धेन-तादरोच्छाङिसवधेन । अत्रच्खछ।॥- 
दिषपदं ज्ानपरमीमप्रतव्यमन्यथा प्रटदासरया ज्ञाने विहायेच्छादि 
ष्यक्तरिति मूलाभिधानस्यासङ्गतंः । तदतारद्रयत्वे-श्ञानातीन्दिय- 

१२ 



९८ सिडान्तसुक्ताबली 

हेस्यत्रापि प्रमाणामावात्। अथ ज्ञानमात्रे त्वच्मनःसंयागस्य यदि कार- 
णत्वं तदा रासनचाश्चुषादिप्रत्यक्षकारे त्वाचप्रयक्ष॒स्यात् । विषय- 

त्वक्संयोगस्य त्वच्यनःसयोगस्य च सत्वात् | परस्परप्रतिबन्धादेक- 
मपिवान स्यादिति | अत्र कचिपूर्वोक्तयुक्टया स्वच्मनोयागस्य ज्ञा- 
नहेतुते सिद्धे चा्चुषादिसामग्नयाः स्पारीनादिप्रतिबन्धकत्वमनुभवा- 
नुरोधात्कस्प्यत इति । 

अन्ये तु पुपुप्त्यनुरोधाच्चममनःसंयो गस्य ज्ञानहेतुत्वे कल्प्यते । 

चाक्चुषादिप्रत्यक्षकाटे व्वख्मनःसंयागाभावान्न स्पारानप्रस्यक्षमिति 
वदन्ति । 

मनोग्रा्यं सुखं दुःखमिच्छा द्रेषो मतिः तिः ॥ ५७ ॥ 
मनोाद्यामेति । मनोजन्यप्रत्यक्षविषयमिप्यथः । मतिर्ञानम् । 

विचुतिः। 
त्वि । निर्विकद्पकमिति । विकल्पः संशये भदे' इति षररूचिको- 
षात् निरतो विक्रदल्पः प्रकारतादिक्ृतो सदो यतस्तत् निष्प्रकारक- 
मिव्यथः । पररस्परप्रतिबन्धादिति । परस्परप्रतिबन्धकत्व च चा्चु- 
षस्पादहोनसामग्च्यायथाक्रमं स्पाशनचष्ुषक्लान प्रति प्रतिषन्धक- 
त्वाद्वधेयम । तत्र प्रतिवध्यप्रातिबन्धकभावकल्पन तु ताक 
योगस्येन्द्रियमनःसंयागरूपन्चानसामभ्च्याश्च सर्वत्र सर्व निरया- 
कुलमेव तस्याश्च प्रतिबन्धकत्वाङ्ककारे सुतरां सवज्ञानामावप्रसङ्- 
वारणं दुःशकम् यद्वेकमर्पव्यिस्य स्पाशंन च्चुष वेत्यर्थो बोध्यः, 
कारणमुक्तमव । पृबौक्तयुकत्या-सुषुत्तिकाले त्वच व्यक्रवेत्यादि प्रति. 
पादितादकश्ा। अन्ये तु--प्रक्चधरामश्रास्तु । खुषुष््युरोधनेति । अस्य 
सुषुप्तो ज्ञानाजुत्पत्यनुरोधनत्यर्थः करणीयः । इतरथा पुर्सतति नाश्यां 
मनःप्रवह्ादतिरिक्तायाः सुषुप्ेरनवगमाचडूमनायागस्य ज्ञानं प्रति 
हेतुत्वऽ्पि दोषानुदयादसगतिः स्पष्टैव । चम-त्वगिन्द्रियगोरकम् । 
म त्वाचप्रत्यक्षामिति । पृ्वांक्तत्वाचप्रत्यक्षापत्तिरूपदोगेऽपि पिभध- 
मते नोदेतच्यिथः ॥ 

मनोजन्यप्रत्यक्षिषयम-मानसप्रव्यक्षमाश्राविषयमित्यथैः । तेन 
लोकिकचाक्षुषादमनिसत्वऽपि घटादौ नातिप्रसङ्गः ॥ मतिर्शानमि- 

(क (५ 



मूल न्द्रिको पेता । ९९ 

कृतिः प्रयलः । एवं सुखत्वादिकमपि मनोम्राष्यम् । एवमात्मापि 
मनाोग्राह्यः, किन्तु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन पूर्ैसुक्ततवादनत्र नो- 
षक; ॥ ५७ | 

ज्ञान यनिर्षिंकसपाख्यं तदतीद्िय मिष्यते । 
महत्वं षड्विधे हेतुरिन्दियं करणे मतम् ॥ ५८ ॥ 

चश्चुःसंयोगा्यनन्तरं घट इप्याकारकं धरत्वादिविशिष्ट ज्ञानं न 
संभवति पूवै विशेषणस्य घटत्वदिज्ञानाभावात् । विशिष्टबुद्धौ विशे- 
षणज्ञानस्य कारणत्वात् । तथाच प्रथमतो घरघरस्वर्योरवैशिष्टथानव- 
गाहयेव ज्ञानं जायते । तदेव निर्विकल्पकम् । तच्च न ॒प्रसयक्षम् । त. 
थाहि-वैरिष्टथानवगाहिन्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति घटमहं जानामीति 
प्रत्ययात् | तत्रारमनि ज्ञानं प्रकारीमूय मासते । ज्ञाने घरस्तत्र घट- 

विघरतिः। 
ति । यत्किञ्ञिच्छ्रवणानन्तरं यञ्क्षानमुत्पद्ते तदव मतिरित्यभि- 
धीयतऽतश्च तयोरनर्थान्तरत्वम् , श्रुतिस्मृती चाघ्र भवतः-“भत्मा 
घारे श्रोतभ्यो मन्तव्य” इति ॥ श्रूयतां घम सवेस्वं श्रुत्वा चेवावघा- 
्य॑ता' मित्यादरिनि॥ पव सुखत्वदुःलत्वादिकमपीति । व्यक्तिश्राहकन्दि- 
यस्य व्यक्तिवृत्तिजानिग्राहकत्वनियम।त् अत पव सुखसुखत्वादि- 
क्ञानमिन्द्रियकरणकं ज्ञानत्वात् रूपादिज्ञानवदितीन्द्रियत्वन मनःलि- 
दधिदष्ट्या । अनेन-कारिकाग्रन्थेन ॥ ५७ ॥ 

ननु निर्विकस्पकन्ञाने कि मानाभेति चदन्नाह चक्षुःसंयागदी- 
ति । घटत्वादिविश्िष्टापिति । घरत्वादिप्रकारकं धटादिविशेष्यक 
विद्िष्ट-प्रकारतावेशेष्यतानिरूपकमित्यथेः । तत्र हेतुमाद-पूवभमि- 
त्यादि । विदिाष्बुद्धाविति । अयं धर इति विि्टबुद्धघरस्वादिवि- 
लञेषणक्षानजन्धत्वनियमादिव्यर्थः । वैद्धिष्ट्यानवगादहि-वेशिष्ट्य- 
सांसर्मि क विषयत्वरहितणमिमे घटघरत्वेः शत्याकारकामिति यावत् । 
तदेव-प्रकारताससगतािदोष्यतारहितमव, तश्च -निविकसर्पक च, 
वेदिष्टयानवगाहिक्ञानस्य-विक्ेष्यत्वप्रकारत्वस सगोत्वानवगाददिन्ञान- 
स्य, शानस्य प्रत्यक्ष वैश्चिष्ट्यानवगाहि न भवतीति बान्बयः ! तत्र 
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त्वम् । यः प्रकारः स एव विशेषणमिव्युच्यते । विशेषणे यदिशेषणं 
तद्विरेषणतावच्छेदकमिव्युच्यते । विरोषणतावच्छदकप्रकारक ज्ञानं 

विशिष्टवैशिष्टथन्ञाने कारणम् । निर्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकार. 
स्तेन घरस्वादिविशिष्टधटादिवैरिष्टथभानं ज्ञनि न संभवति । षरत्वा- 
दयप्रकारकं च घटादिविशिष्टज्ञानं न संभवति, जाव्यखण्डोपाध्यतिरि- 

(~ ^ _.© ^~ 
कपदाथ॑न्ञानस्य किंचिद्धमेप्रकारक्रत्वनियमात् । 

महत्वमिति । द्रव्यपरत्यक्ष महच्वं समवायसंबन्धेन कारणम् । द्र- 
व्यसमवेतानां गुणकमसामान्यानां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवायसंबन्धेन का- 
रणम् । द्रम्यसमवतसमवेतानां गुणतकमेत्वादीनां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसम- 
वेतसमवायसंबन्धेन कारणमिति । इन्द्रियमिति । अत्रापि षड्विध इ- 

विव॒तिः। 

हेतुमाह-घटमहं जानामीति प्रत्ययादिति । घटाद्यवगादिव्वेनेव ज्ञा 
नप्रत्यक्षस्यानुमवासिद्धत्वादिन्यथं इत्याहुः । तत्र-धरमदहं जानामीति 
प्रत्यये, प्रकारीभूय-विशरषणीभूय । घर इति । प्रकाररभूय भासत 
श्त पू्रणाजुषङ्गः पवमुत्तरज्रापि। तञ्ज-घट । प्रकारबिश्ेषणयोः 
पयायत्वबाोधनायाह-यः प्रकार इति । पवमुक्तप्रत्यय धटविषयक 
जञानमात्मनिष्ठविक्ञप्यतानिरूपितविशेषणतया जायते पएवमन्यदप्यू- 
ह्यम् । विक्ेषणे घटादौ यद् विक्षोषणं घटत्वादि तदेव वि्ठाषण- 
तावच्छेदकमप्यभिधयित तेषां घटत्वादनिां यद् विकश्षेषणतावच्द्धे- 
द्कप्रकारकः क्ञानं तदेव घटमहं जानामीति वि्धिष्वशिप्स्यावगा- 
हिक्ञाने हेतुतामःप्नाति । घरत्वादौनां प्रकारतारूपेण भानं निर्विंक- 
द्पकनज्ञाने नास्तीत्यत पव धरत्वादिविश्चष्रधरादनिां विक्ञोषणत्वेन 
भान तत्र न सम्भवति । घ्रटादिरेव यत्र क्रवलं प्रकारत्वेन भासते 
न घटत्वादि तजक्ञाने विशिष्टमेव न। जातिधेरत्वादिकमखण्डोपा- 
धिः प्रतियोगित्वादिकं तद्वजेभन्यपद।थक्ञानमवभ्यं किश्चिडमप्र- 
कारकमेव भवतीति नियमादिति प्रघट्कथैः॥ 

द्रव्यप्रह्यक्ष हति । यश्च द्रव्ये मरहत्परमाणमस्ति तद्व दुञ्य प्रत्य- 
छल योगम्यमित्यथः । स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेनेति । स्वे महत्परिमाणं 
तद् भयो द्रस्य तश्र समवायेन जात्था्िकमेव दरव्यसमवेता गुणा. 
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त्यनुषञ्यते । इन्द्रियतरं तु न जातिः प्रथिवीत्वादिना सांक्यप्रसङ्गात् । 

शन्देतरोद् भूतविशेषगुणानाश्रयते सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्व. 
मिल्द्ियत्वम् । आ्मादिवारणाय सत्यन्तम् । उदूभूतविरेषगुणस्य श- 
ब्दस्य श्रोत्रे सत्वच्छन्देतरेति । विशेषगुणस्य रूपदेश्वक्चुरादावपि 
सत््वादुद् भूतेति । उदमूतत्वं न जातिः शुङ्कत्वादिना साकयात् । न 

च शु्खत्वादिव्याप्यं ननेवोद् भूतत्वमिति वाच्यम् । उद् मूतरूपवत्वा- 

दिना चाक्षुषादौ जनकतानुपपत्तेः । किन्तु श्ुङ्धव्वादिव्याप्यं नानैवा- 

नुद् भूतत्वं तदभावक्रटश्चाद् मूतत्वम् । तच्च संयोगादावप्यस्ति तथा च 
राब्देतरोद् मूतगुणः संयोगादिश्वश्चुरादेरप्यस्त्यतो विशेषेति । कारादि 

वारणाय बिज्ञेष्यदरम् । इद्द्रिय।वयवविषयसंयोगस्यापि प्राचां मते प्र 

विघ्रतिः। 

दयस्तश्र समवायेन वतेमानानां गुणत्वादीनां साक्षात्कारो स्वश्च. 
यद्रव्ये समवतगुणादिषु गुणत्वादनिं समवायस्तन सम्बन्धेन म्- 
स्वस्य हेतुत्वम् । पृथिवीत्वादिना सांकयादिति । पृथिवीत्वं विहा. 
येन्द्रियत्व चश्चुरादावान्द्रियत्व विहाय प्राथेर्वात्वं घरादावुभयंपघ्रण 
ति स्ाङ्येमध्यवसेयम् । शब्देतरेति । शब्देतर--रूपखलादिक । 
क्षानकारणमनःसंयागेति । क्षानकारणभितमनःसंयोगेत्यधथैः । आ 
त्मादिवारणायेति । ज्चानक्रारणमनःसंयोगाश्रयत्वनात्मादो याऽति- 
व्या्िस्तद्वारणायेति बोध्यम् । उदुभूठतत्वजातिनिषेघे विनिगमक- 
म।ह-पथिवीत्वाददिना संकया देति । संकरभरक्रारश्चत्थम् । उद्भूत. 
त्वं विहाय शुक्कत्वमचदभूनश्युङ्क शङ्कत्व विहायोद्भूतत्वमुद्भूननी- 
ले इयमुद्भुनडुङ्ख । अन्नाद् भूतत्व जातिस्तद्भावाऽनुदभूतत्वामति ब. 

दन्ता जरन्नेयायिकाथिन्त्याः । प्रत्यक्षयोग्यरूपरसगन्धस्पक्षस- 
योगाद्यन्यनमत्व उदृभूतन्वमवधेयम्। ननु शुङ्कत्वाद्जातिध्याप्यधम- 
स्योवभूतत्वस्य बहुत्व क्ष।तिरह इत्य! शक्याह-नचेति । नानेद्भु- 
तत्वस्यैकश्र व्यक्तौ बृत्यसम्मवेन कारणतानवन्छेदकत्वादिति हेतु- 
त्वमुपेयम् । त् मावक्कूटः-मजुदभूतत्वाभावकूटः। अतो विक्षोषेतीति । 
सयोगादीनां विश्ोषगुणत्वाभावान्नान्यासिः। विद्रोष्यदलं-क्ानकारण- 



१०२ सिद्धान्तसुक्तावली 

स्यक्षजनकस्वादिन्दरियावयववारणाय- नवीनमते कारादौ रूपाभावप्रसयकषे 
संनिकषेघरकतया कारणीमूतचक्चुःसंयोगश्रयस्य कारदेश्च वारणाय 
मनःपदम् । ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय । करणमिति । असाधारणं 

कारणं करणम् । असाधारणत्वं व्यापारवच्वम् ॥ ५८ ॥ 

विषयेद्धियसंबन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः । 
द्रव्यग्रहस्तु सयोगात्सयुक्तसमवायतः ॥ ५९ ॥ 
द्रव्येषु सपवेतानां तथा तत्समवायतः । 
तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ॥ ६० ॥ 
तहूत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः । 
परत्यक्षं समवायस्य विक्षेषणतया भवेत् ॥ ६१ ॥ 
विशेषणतया तद्रद भावानां ग्रहो भवेत् । 
यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसञ्यते ॥ ६२ ॥ 

व्यापारः- संन्निकषैः । 

विवृतिः । 
मनःसंयोंगाश्चयत्वमिव्युपात्तमित्यथैः । इन्द्रियावयववारणाय~-मनः- 

पदमिव्युत्तरेणान्वयः । रूपाभावप्रत्यक्षे-कलठे रूपं नास्तीत्य।त्मके । 
संनिकर्षेति । चश्चुसखयुक्तकाटविशेषणतारूपसन्निकष्रघटकत्वेनव्यर्थैः। 
क(रणीभूतेति । रूपामावरूपक्ञानकारणीभूतेत्यथः । तद्वारणाय-का- 

लादिवारणाय । ननु कारणस्य साधारणासाधारणमेदेन देविध्या- 
त्शीटरक्कारण करण भवर्तत्याद-असाघारणमिति । कलायोग्यग्यय- 

च्छिश्नकायत्वानवच्डिक्नकयतानिरुपितकारणताश्रालि, यद्धिटबा- 
स्परतकाय नोत्पद्यते तद्धा ॥ ५८ ॥ 

द्रभ्यान्यन्वे सति तज्जन्यत्वे खति तज्ञन्यजनकत्वं व्यापारलक्ष- 
णमङ्खी क्रियते परेः प्रकृते तश्र दोषर्मांश्ञक्षय स्वय तं परिचष्ट व्यापारः 
संश्जिकषे इति । द्रष्यथत्यक्षमिति । द्ग्यस्य घटादेः छोकिकसाक्षात्का- 
र हत्यथेः। मूले चाक्षुषादिषडविधप्रत्यक्षकारणीभूते षडविधसनिक- 
पेमाह-द्रव्यग्रहस्तु संयोगादिति । द्रव्यभ्राहकाणि इन्द्रियाणि चक्षु. 



मूलचन्द्रिको पेता । १०३ 

षटूविधं संनिकषमुदाहरणद्वारा दशेयति । द्रभ्यग्रह॒ इति । 
दरव्यप्रत्यक्षमिद्धियसंयोगजन्यम् । द्रव्यसमवेतमप्रत्यक्षमिद्धियसंयुकत- 

समवायजन्यम् । एवमग्रेऽपि । वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुः- 

संयोगः कारणं । द्रग्यसमवेतसमवेतचाक्षुषम् प्रति चक्ुःसंयुक्तसम. 

वेतस्तमवायः । एवमन्यत्रापि विशिष्यैव कायकारणमावः । 

परन्तु प्रथिवीपरमाणुनीठे नीतं प्रथिवीतवं च चक्षुषा कथं न गर. 
कयते -तत्र परंपरयोदूमूतरूपसंबन्धस्य मह त्वसंबन्धस्य च सत्वात् । 
तथाहि-नीरुतवं ातिरेफैव षटनीले परमाणुनीरे च वतेते | तथाच 
महस्वसंबन्धो घटनीरमादाय वर्वेते । उदु मूतरूपसंबन्धस्तृभयमादाय- 
व वतेते । एवं प्रथिवीपरमाणौ प्रथिवीतवेऽपि घटादिकमादाय महच्व- 

विव्रतिः। 

स्त्वरङूमनांसि त्रीण्यन्यानि गुणच्र'हकाणि । इन्द्रियसंयोगजन्यमिति । 
चाक्षुष चश्चुःसयोागजन्यं त्वाचप्रव्यक्षं तु त्वकसंयोगज्ञन्यमित्येवरी. 
त्या बोध्यम् । द्रव्यसमवतप्रत्यक्--घरादिद्रभ्यसमवतरूपादिभ्रत्य- 
क्षम् । द्रव्यचाध्चुष प्रतीत्ादि । द्रव्यचश्चुषत्वाव च्छन्न प्रति चक्षुःसंयो- 
गत्वेन हेतुत्वमुःचतमेवमय्रेऽपि बोध्यम् । अन्यत्नरापि-त्वाचादि- 
रौ ङिकम्रव्यक्षऽपि यथा पूर्वमुक्तसंबधेन त भरति तच्वेन हेतुत्वे 
तथाच्रापि तेन संबधन त्वाचस्वावाच्छन्न प्रति त्वक्संयोगत्वेन दहेतु- 

त्वमुहनीयम् । 

पथिवीपरमाणुतल इति । पृथिर्वानीरपरमाणुषु नरत्वं पथिवीपर- 
माणुषु पृथिवोत्वमित्यथः। परम्परया-स्वाश्रयसमवेतसमवेनत्वादिः- 

सम्बन्धन, स्वेनोद्भूतरूपमहत्वे तदाश्चय ्रसेरण्वादिकं ्रसरेणोद्यणुक्ते 
ह्यणुकस्य परमाणो समवेतत्वम । पूर्वाक्तमेव स्पष्टयितुमाह-नथाही- 
ति । वतते-परमाणुनौख इति शषः । उभर्य--घरनीलं परमाणुनीले 
च ॥ तदीयस्पराद्ाविति । तस्य वायारयं तदीयः "¶दाच्छः" त्य. 
दादीनि चेति बुद्धसक्षा । उद् भूतरूपाथाच्छन्नमहच्वारवच्छन्नचश्रुःसं- 
युक्तसमवायस्य द्रत्यसमवेत्चाक्षुष इति ॥ 

ङ्पादेचश्चुषरत्यक्ष प्रव्युदभूवरूपविश्तिषटमदस्त्रावर्छन्नन सह 



१०४ सिद्धान्तसुक्तावदी 

संबन्धो बोध्यः | एवं वायो तदीयस्पकशांदो च सत्तायाश्चाश्चुषपरसयक्षं 
स्यात् । तस्माद्द् मूतदूपावच्छिन्नमह स्वावच्छिन्न चक्षुः सयुक्तसमवायस्य 
दरग्यसमवेतचाक्चुषप्रसयक्षे तादशचक्षुः संयुक्त समवेतसमवायस्य द्रव्यसम- 
बेतसमवेतचाश्चुषे कारणत्वं वाच्यम् । इत्थं च॒ परमाणुनीखदौ न 
नीलत्वादि्रहः, परमाणो चक्षुःसंयोगस्य महत्वावच्छिननत्वाभावात् । 
एवं वाय्वादौ न सत्तादिचाक्षुषं तत्र चक्षुःसंयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वा- 
भावात । एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनाखोकतंयोगः चक्षुःसंयोगस्तु 
बद्यावच्छेदेन तत्र घटप्र्यक्षामावादाखेकसंयोगावच्छिन्नतवं चक्षुःसयोग- 

विशेषणं देयम् । 

एवं द्रव्यस्पादीनपरतयक्ष त्वक्संयोगः कारणं, द्रव्यसमवेतस्पाशेन- 
प्रसयक्ष त्वक्संयुक्तसमवायः, द्रव्यसमवेतसमवेतस्पाशेन प्रत्यक्षे सक्संथु 
समवेतसमवायः कारणम् । अत्रापि महत्वावच्छिन्नव्वमुद् भूतस्पशा- 
वच्न्नित्वं च पूवेवदेव बोध्यम् । एवं गन्धप्रस्यक्षे प्राणतयुक्तसमवायः। 
गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्यप्रव्यक्षे प्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम् । 
एवे रसम्ररयक्षे रसनासयुक्तसमवायः । रससमवेतरासनप्रत्यक्षे रसना- 

विघ्रतिः। 
चष्टुःसयुक्तसमवायस्य कारणत्व वाच्यमित्यथः । तारराचश्चुखं- 
युक्तसमवतसमवायस्य उदभूतरूपविशिटटमहस्वावाच्छन्नचश्चुःसयु- 
कसमवतसमवायस्य । दरव्यस्तमवतसमवतत । धरदिद्रःयसमवेत- 
रूपादिसमवतरूपत्वादत्यिथंः । न नीलत्वादिग्रहः-नाटत्वादिप्त्य. 

क्षापत्तिन, परम।ुषु महत्वर्पारमाणविरह्ात्प्रमाणुनिष्ठस्य चक्षु 
सियागस्य मरव्वानाच्छकनामवादव वास्वादानच्ुचष्ु सयागस्य 

ङपावार्डश्त्वामवद् स्वाद सत्तादचश्रुष्रप्रत्यक्चापत्तदुलमेव | 

यश्र-अन्धकार, बाह्य'वच्छदंन-घरस्य वाह्यदेदा हत्यर्थः; । घट 
रत्यक्षाभावादिति । चक्षुःलेयागस्य प्रतिपादितदिशोदृभू- 
तरुपा च्डिल्महस्वावच्छिन्नत्यऽ्पेि घटस्याप्रत्यक्चत्वदशनादिति 
निष्कषः | विश्चेषणं देयमिति । यत्रोदभूतरूपाव र्छननमहस्वावच्द्ि- 



सूर यर्द्रिकोग्ला । ९०५ 

संयुक्तसमषेतसमवायः कारणम् । शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिज्ञसमवायः 
कारणम् । शन्दसमवेतश्रावणप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवायः, 

कारणम् । अत्र सवे प्रत्यक्च॑रोकिकं बोध्यम् | वक्ष्यमाणमटोकिकं 
परवयक्षमिच्ियसंयोगादिकं विनापि भवति । एवमात्मनः प्रत्यक्षे मनः- 
संयोगः, आत्मसमवेतमानसप्रव्यक्षे मनःसंयुक्तखमवायः, आतमसमवे- 
तसमवेतमानसप्रस्यक्ष मनः संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम् । अभाव- 
प्रत्यक्ष समवायप्रत्यक्ष चेन्दियसंवद्धविरोषणता हेवुः । वैशेषिकमते तु 
समवायो न प्रत्यक्षः । अत्र ययपि विशेषणता नानाविधा । तथाहि- 
भूतलादौ घटाद्यभावः संयुक्तविशेषणतया गद्यते, संख्यादौ रूपय. 
भावः संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतया, शब्दाभाव केवलश्रोत्राव- 

विच्रतिः। 

न्नालोकसयोगावच्छिन्नत्वं चश्चुःसंय।गस्यास्ति तत्रव द्रव्यप्रत्यश्च. 
त्वं नान्यत्रत्यथः । 

पूववत्-चाक्चुषप्रत्यक्षवत्, गन्धसमतेतस्य--गन्धत्वादेरवमश्र 
ऽप्यूह नायम् , खोकिकमिन्द्रयजन्यम् , इन्द्रियलयागादिक-चक्चुरा- 

दिसनिकषेम् । आत्मसमवतसमपेतमानसपत्यक्च इति । आत्भसमवे 
सुखादि तत्र समवेते सुखत्वादि तषां मानसभ्रत्यक्च इत्यर्थः । इन्दि 

यसम्बद्धविदषणतहितुारति। चक्षुराद्ीन्द्रियसम्बद्धभूतटखादौ चि- 
द्चषणीभूनघरादययभावादीनामिन्द्रियसम्बद्धावेद्ोषणतयोपध्रह इति 
न्यायमतानुराधन; वशेषिकमते तु सम्बन्धप्रत्यक्ष यावदाश्चयप्रत्य. 
ष्वस्य कारणत्वन समवायप्रत्यक्षत्वानङ्धीकारः । विक्षणता-अम 
वनिरूपितेन्द्रि यविक्षणता । नान विधति । इन्द्रियसयुक्तविशेषण- 
तादेमेदेनेत्यथः। घराद्यभावः-घराभावपत्यश्चम्। ख्युक्तयिश्षणतय- 
ति। द्व्याचिकरणकाभावध्यक्षस्य संयुक्तविशेषणतासम्बन्धेनोपादे. 
यत्वात् । चष्ठुःखयुक्ते भूनलट घराभवस्य चिरहेषणत्वादिव्यर्थः । 
संख्यादो रूपाद्यभाव इति । चक्ुःलयुक्ते भूतले सख्या समेवता त. 
च स्पामादो विराषणे रूपाययमावस्य च तदशसम्बन्धेनोपग्रह पव॑ 
खख्यायां संख्य।(त्वं समवेतं तद्धिङषणता रूपाद्ययभावे वतैते पठ घटाः 

१४ 
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च्छिन्नविरोषणतया, कादौ खत्वायमावः शरोत्रावच्छिन्नेसमवेतविरेषण- 
तया, एवं कतायवच्छिन्नाभवि गत्वामावादिकं श्रोत्रवाच्छिननविशेष- 
णविशेषणतया, एवं घटाभावादौ पराभावः चक्षुःसंयुक्तसेयुक्तविशेष- 
णविकशेषणतया । एवमन्यदप्यूह्यम् । तथापि विशेषणतात्वरूपेणेकैव सा 
गण्यते । अन्यथा षोढा संननिकषे इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतति । 

यदि स्यादुपरभ्यतति । अत्राभावप्रदयक्षे योग्यानुपरन्धिः कार्- 
णम् । तथाहि- मूतरादो घटादिज्ञाने जति घटामावादिकं न ज्ञायते । 
तेनाभावोपलम्मे प्रतियाग्युपरम्भामावः कारणम् | तत्र॒ योग्यताप्यपे. 

(= क क 

क्षिता । सरा च प्रतियोगिसत्चप्रसञ्ञनप्रसञ्जितप्रतियो गिकत्वखूपा । तद्- 
थश्च प्रतियोगिनो घटदेः सत्वप्रसक्व्या प्रसञ्ित उपरम्भरूपः प्रति- 

विडतिः। 
भावादौ चश्चुःलयुक्ते भूतले घटाभावो विदषणं तदविश्षणता पटा- 
द्यमवे, वतैते सुगममन्यत् । नन्वेवं समवायत्वेनेव सयुक्तसमवाया- 
दौनामप्यनुगमो दुष्परिहर हदति चन्न । षड्विधः संनिकषे' इति 
शाख्कारी यसङृतस्य सयोगादिभिदेन तरिविधः सनिकष इत्येव कु- 
के नोक्तमित्याक्षपानष्टत्वा दित्वाहूः । सा--विक्ेषणता, गण्यते-१. 
अविधसंनिकर्षोपियकेव सा योाजनीयेत्यथस्तेन च न मणिरृदादी- 
नामपि संनिकषंषड्विधत्वप्रवाद्स्य व्याघातः ॥ 

घरादिक्ञान-घरादिश्चम, अभावोपलम्मे चक्चुरादीन्द्रियजन्यसं- 
यगसबन्धाद्यवाच्छन्नघरादययभावसाक्षात्कार इत्यथः । प्रतियागीति। 
तन्तरेप्रतियोग्युपरेभामावस्य हेतुत्वमावदयकम् । तत्र-प्रतियोग्युपल- 
भामावे। का क्षा योग्यतेत्यपक्षायां मणिकृन्मतानचुसोरण तां नि्वै- 

कि-सा चेति । प्रतियाभिसच्वेत्यादे । प्रतियोगिस्स्वस्य~प्रत्यक्षवि- 
वयाभावप्रतियोगिसस्वस्य, प्रसजनेनाहा्यारोपेण प्रसजितस्तर्कितः 
प्रतियोगी यस्य स उपलम्भाभावाऽभावप्रत्यक्षे हेतुरित्यर्थः | स्वय 

मुक्तस्य योग्यतालक्षणस्याट्पमाक्तेकदुरधिगमत्वमालाच्याथमाचदे- 
तदथश्चत्यादिना। यश्र-भारोपितिषयस्थले । उपलभ्यतेति । भूतल. 
मिषाक्दयसुपदान्धि्षेषयो मवेदुपलकड्भ्यभावाक्ञास्तीत्येव वक्तुं भर. 



मूरुचन्द्रिको पेता । १०७ 

योगी यस्य सोऽमावपर्यक्षे हेतुः । तथाहि-यत्रालोकसंयोगादिकं 
वतेते तत्र यथ्त्र घटः स्यात्तर्हि उपलभ्येतेत्यापादायितुं राक्यते | तत्र 
घराभावादिप्रस्यक्ष भवति । अन्धकारे तु नापादयितुं शक्यते । तेन 
घटाभावदेरन्धकरि न च्षुषप्रत्यक्षम् , स्पाशौनप्रस्यक्षं तु भववयव, 
आखोकसंयोगं विनापि स्पाशेनप्रसयक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात् । गुरु- 
त्वादिकं यदयोग्यं तदमावस्तु न प्रत्यक्षस्तत्र गुरुत्वादिपरव्यक्षस्यापाद- 
यिठमशक्यत्वात् । वायो रूपामावः-पाषाणे सोरमाभावः-गुडे ति- 
क्ताभावः-श्रोत्रे शब्दाभावः-आप्मनि सुखाभावः-एवमादयस्तत्त- 
दिन्दियेगहयन्ते तत्तस्यक्षस्यापाद थतु शक्यत्वात् । संसर्गाभावप्रत्यकषे 
प्रतियोगिनो योग्यता । अन्योन्यामावप्रसयक्षे त्वधिकरणयोग्यताऽ्पेक्षि- 

विन्तिः । 

भूयत इति भावः । न चाश्चुषं प्रत्यक्षमिति । अनुषलन्धौ सत्यामपि 
ध्रतियोगिसखप्रसजनप्रसजितप्रतिया गिकत्वरूप्रयोग्यताविषशिष्टाजुप- 
खब्धेरन्धकारे विरहादिति निष्कषैः । आपादयितु शक्यत्वादि- 
ति। यद्यत्र घटः स्यात्तं स्पादानप्रत्यक्षविषयोऽपि स्यादिति व- 
कतुं युक्तत्वादित्वयथेः । गुरुत्वादिकमित्यादिना पिकश्ाचादिसङ््हः । 
अयोग्यस्य पिश्चाचत्वादिजातेरभावस्य प्रत्यक्षत्वादुगुरुत्वादिकमि. 
त्यभ्यघायि । अयाग्य-प्रत्यक्षायोग्य, न योग्यो-न प्रत्यक्चबिषयः। त. 

चर गुरुत्वादि पत्यक्चस्येति । अय भावः-यद्यत्र घटे गुरुत्वं स्याद्य. 
वद्यमुपरभ्येतव्यादितकंणं सवेथापि ग्याहतम गुरुत्वादेरयोग्य. 
त्वेन तुखाद्यनुमेयत्वदिवमयोग्ययोधेमाोधमयोरपि सुखादिभोगेनानु- 
मेय॑त्वमाकलनीयम् । वाये रूपाभाव इति । यदि वायो रूप स्यास- 
हिं चक्ुषोपलभ्येतापठम्भावान्नास्ति मदहच्वविक्िष्टाद्भूतरूपसद्धा- 
वे प्रत्यक्षावद्यभावनियमस्य प्राक्षद्धत्घात्तञ् स्पाक्चने न महस्वमस्ति 
न रूपमिति तद भावप्रत्यक्षत्वमनिवाय्येमेषमग्रेऽपि बोध्यम् । तत्तद. 
न्दरियेः-चश्चुरादीन्द्िथेः, तत्तत्प्रत्यक्चस्य-चाक्तृषघ्राणजरासनस्पाशोन- 
भ्रोत्रज्ञमानसगप्रत्यक्षस्येव्य्थैः । प्रतियोगिनो योग्वतेति । ्रतियो. 
गिनो घटदेयौग्यता प्रत्यक्षयोग्यता । अयोग्यप्रतियोगेससमाभाक्- 
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ता । अतः स्तम्मादो पिशाचादिभेदोऽपि चक्षुषा गृ्यत एव ॥ ५९ ॥ 
॥ ६० ॥ &१॥ ६२॥ 

एवं प्रत्यक्षं रोकिकालोकिकमेदेन दिविधम् । तत्र॒ रीकिकप्रत्य- 
क्षे षोढा संनिकर्षो वर्णितः । अलोकिंकसंनिकषस्तिदानीमुच्यते-- 

अलोकरिकस्त॒ व्यापारधिविधः परिकीर्तितः । 
सामन्यलङ्गणो ज्ञानलक्षणा योगजस्तथा ॥ ६३ ॥ 

व्यापारः-संनिकर्षः । सामान्यरक्षण इति। सामान्यं लक्षणं यस्ये- 
त्यथः | तत्र ॒रुक्षणपदन यदि स्वरूपमुच्यते तदा सामान्यस्वरूपा 
प्रत्यासत्तिरिव्यर्थो ठभ्यते । तच्चन्दरियसंबद्धाेरोष्यकन्ञाने प्रकारीभूतं 
बोध्यम्-तथाहि । यत्रेन्धरियसंयुक्तो धूमादिस्तद्विशेष्यकं धूम इति 

विच्तिः। 
स्यतु न प्रत्यक्षमिति बोध्यम् । अधिकरणयोग्यता-योग्याधिक्ररण- 
घत्तिता, अयेक्चिता-आवदयक्ी तेन पिदाच स्तम्भभदाऽपि न गृ 
ते स्तम्भः पिश्चाचो नेत्यादिप्रत्ययेन स्तम्भादो पिक्ाचादिभेदस्तु 
गृह्यत पव चक्षुषा स्तम्भस्य परत्यक्षये।ग्यताश्चालित्वादिति निगूढ 
शायः ॥ ५९. ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२॥ 

अलमैकिकसंनिकषोस्त्विदानीमुच्यत इति । अलौफिकसंनिकष. 
ज्ञानस्य लौकिकसनिकषंज्ञानाधीनस्वादादौ रोकिकसंनिकसं निर- 
प्याधुनाऽलौकिकसंनिकर्षो निरूप्यत इत्यथः । ननु व्यापारस्यैव दु- 
ष्परिकलनीयत्वात्तद्घारेन चविध्यमपि मूले दुष्परिकलनीयमित्य- 
तस्त व्याचष्ट-व्यापारः सनिकषे हात । सामान्यलक्षणपदं बहुवीहि 
शा स्पषटटयति-सामारन्यामिति । टक्षणपद्स्य स्वरूपविषयमेदे 

` नार्थद्वयममिप्रेत्याह-तन्र लक्षणपदेनेति । तत्र-सामान्यं लक्षणे य- 
स्येति व्युत्फ्ो, सामान्यत्वं च रोकिकान्यमुख्याधिशोष्यतानिरूपित- 
प्रकार तासम्बन्धेन चाष्वुत्वाघच््छिन्नं प्रति प्रकारतासंवन्येन चाश्षुत्वे- 
न रुपेण कारणस्वम् ॥ 

, .. तश्च-सामान्यस्वङ्प च । तथाहीति । भवति च धूमत्वादिरि. 
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ज्ञानं यत्र जातं तत्र ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः । तत्न धूमत्वेन संनिकर्षेण 
भूमा इत्येवरूपं सकरुधूमविषयकं ज्ञानं जायते । अत्र यदीद्धियसंबद्ध- 
भिव्येवोच्यते तदा धूखीपररे धूमत्वभ्रमानन्तरं सकर्धूमविषयकं ज्ञानं 
न स्यात् तत्र धूमत्वेन सहेन्दरियसंबन्धाभावात् । मन्मते तु इन्दरियसंब- 

द्ध धूरीपररु तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञानम् , तत्र प्रकारीभूतं धूमत्वं 
पररयासत्तिः । इन्दरियसंबन्धश्च टोकिको अ्रह्यः | इदं च बहिरिद्धिय- 
स्थरे । मानसस्थरे तु ज्ञानप्रकारीमूतं सामान्यमात्र प्रत्यासत्तिः ॥६३॥ 

परंतु समानानां भावः सामान्यम् । तच्च क्चिनिव्यं धूमतवादि, 
कचिचानित्यं घटादि । यत्रैको घटः संयोगेन भूतङे समवायेन कपाखे 

विरतिः 

न्द्रियसबद्धविरोष्यकऽयै धूम इति रोकिकप्रत्यक्ष्ञाने प्रकारे धुमा 
दिनिष्टविशेष्यतानरूपितप्रकारता धूमत्वादिनिष्ठेव्यथस्तद्नन्तरं 
घुमत्वेन सनिकषण 'सवं धूमा? इत्यटोकिकप्रत्यक्षक्ञानसुत्पद्ते त 
श्च स्वजन्यन्ञानप्रकारीभूतधूमवस्वसबन्धेन सकलटधूमा्िषयकमेव । 
अन्न यदोत्ति । द्द्रियसबद्धं सामान्यं प्रत्यासीत्तीरत्युच्यते तवेलय्थः। 
धूरखीपरले-रेणुखमूहे । कषान न स्यादेति । प्रकारतासंबन्धेनाच्र धुलीपट- 
रत्वस्येन्द्रियसबद्धत्वान्न धूमत्वस्येति भावः । तश्र -धूलीपरले धुमत्व- 
श्रमस्थरे । स्वमते पृवाक्तदोषाभावसुपपादयति मन्मते त्विति । तु 
नोक्तपक्चेऽरुचिध्वनिता तद्रज तुक्तम् । इन्द्रियसंबद्धावेशष्यकनश्चा- 

नप्रका रीभुतसामान्य प्रत्यासत्तिरेतस्मिन्मत हत्यथः। इन्द्ियसंबद्ध- 
धूली पटला होष्यकधूमत्वभ्रकारकं धूम दति ज्ञाने प्रकारत्वेन भास- 

भानस्य धूमत्वस्य सामान्यटक्षणप्रत्यासाच्तत्वमविवादषिद्धम् । 
इदं च-शन्द्रियसम्बद्धविशोष्यकश्चानप्रकारीभुतक्ञानसामान्यस्य प्रत्या 
खक्ित्वामिधानं च । सामान्य प्रत्यासत्तिरिति । इतरथा परमाणुस्वेन 
यत्किञित्परमाणुपस्थिनो परमाणुत्वसामान्यरुक्चषणया सकरुपरमा- 
णूटेखिनी मानसप्रतीतिने स्यात्परमाणुमनसोः सम्बन्धाभावातं । 
अतः दाष्दादिना यात्कचिष्पिहाचाद्यषरस्थितो मानसः सकले 
पिश्ाचादिषोधो ऽप्युपपद्यते ॥ ६३॥ 
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ज्ञातस्तदनन्तरं सर्वेषामेव तद्धटवतां मूतखदीनां कपालादीनां का ्ञ- 
ने भवति । तत्रदं बोध्यम् । परन्तु सामान्यं येन र्सबन्धेन ज्ञायते तेन 
संबन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः । किन्तु यत्र तद्धटनाश्चानन्तरं तद्धट 

वतः ` स्मरणं जातं तत्र॒ सामन्यरक्षणया सर्वेषां तद्धग्वतां भानं न 

स्यात् । सामान्यस्य तदानीममावात् । किञ्चन्धियसंबद्धविशेष्यकं घर 
इति ज्ञाने यत्र जातं तत्र परदिने डद्धियसंबन्धं विनापि तादशक्ञानप्र- 
कारीमूतसामान्यस्य सच्वात्तादशक्ञानै कुतो न जायते, तस्मात्सामा- 

न्यविषयकं ज्ञानं प्रत्यासत्तिने तु सामान्यमित्याह - 

आसत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यवे । 

आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथेः । तथाच सामान्यलक्षण इत्यत्र रक्ष- 
णद्चब्दूस्य विषयोऽथेः । तेन सामान्यविषयकं ज्ञानं, प्रत्यासत्तिरित्यर्थो 
ङभ्यते | 

विदतिः। 

शानं भवतीति । घटवत्ताया इति रोषः । भूनरादीनां सयोगेन 
कपाटदीनां समवायेनेति विशेषोऽतरगन्तव्यः । ज्ञायते स्वाधेकरणे 
इति हाषः। तेन सम्बन्धेनेति। अन्यथा समवायसम्बन्धेन श्ञान- 
प्रकारीभूतचरत्वादिसामान्यप्रत्यासस्या कालादिन्ञानापत्तिरलोकि- 
कपत्यासस्या स्यादित्याहुः । णत्यासत्तिरलोकिकप्रत्यासत्तिः। त- 
दू घटनाश्चिति । विदोषणतया दष्टवरनाशेत्यथः। स्मरणम्-तदूभूतले 
धटवदासीदित्याकारकम् । तद घटवताममधिकरणानां मानं बोधः। 
तत्र हेतुमाह-सामान्यस्येति । सामान्यत्वेन भासमानघरस्यत्यर्थः | 
तादृश्क्षानप्रकारीभूतसामान्यस्य-घट हइत्यातमकञ्चनप्रकारीभूतघर- 
त्वसामान्यस्य, तादश्ाज्ञाने-'सवं धरा धरत्ववन्तः इत्याकारकं 
क्षानम् । सामान्यश्चानस्य प्रत्यासत्तित्वकथनाय भूमिकां रचयति 
उथाचेति । सामान्यविषयकं ज्ञानमिति । शन्दियसबद्धविक्तेष्यक्ष 
सामान्यप्रकारक क्ञानमित्यथेः। 
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ननु चक्चुःसंयोगादिकं विनापि सामान्यज्ञानं यत्र वतंते तत्र 
सकर्पटाशनां चाक्षुषादिप्रत्यक्ष स्यादत आह- 

तदिन्धियजतद्धमेबोधस।मग्न्यपे््यते ॥ ६४ ॥ 
अस्याथः । यदा बहिरिद्धियेण सामान्यरक्षणया ज्ञानं जननीयं 

तदा यद्छिचिद्धर्भिणि सत्सामान्यस्य तदिद्ियजन्यज्ञानस्य सामभ्री 

अपेक्षिता । सा च सामग्री चश्चुःसंयेगखेकसंयोगादिकम् । 
तेनान्धकारादौ चक्षुरादिना तादशं ज्ञानं न जायते ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 

ननु ज्ञानरक्षणा प्रत्यासत्तियदि ज्ञानरूपा सामान्यरक्षणापि ज्ञा- 
नद्या तदा तयेर्भेदो न स्यादत आह- 

विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ज्ञानरक्षणः। 
सामान्यलक्षणा प्रव्यासत्तिर्हिं तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति । ज्ञन- 

क्षणा प्रस्यासत्तिप्तु यद्विषयकं ज्ञानं तस्येव प्रत्यासत्तिरिति ! अत्राय- 
मथः । प्रत्यक्षे संनिकेषे विना मानं न संमवति । तथा च सामान्य- 

विवृतिः । 
सामान्यन्नान-घरत्वादि सामान्य विषयकं ज्ञानम् । चाश्चुषप्रत्य- 

क्षं स्यादिति । प्रत्यक्षकरारणीभूतसामान्यज्ञानप्रत्यासल्िरूपसाम- 
ग्रधास्तत्र विद्यमानत्वात्। बहिरिन्द्रियेण-चश्चुरारिना, यत्किचिद्धमिं- 
णि-घटादो, तत्सामान्यस्य-घटत्वादेः। तदिन्द्रियजन्यज्ञानेति । चक्षु- 
गदीन्द्रियजन्यज्ञानेत्यथः॥ तेन-ज्ञानं प्रतिचश्चुःखंयोगादिरूपसामग्रथा 
हे तुत्वकथनेन ॥ ६३ ॥ ६७ ॥ 

मुखे िषयी यस्येत्यादि । यस्य सौरभादेर्विषयी ज्ञानं तस्येव 
सोरभदिभ्यीपारा ज्ञानलक्षणा प्रस्यासत्तिरत्यर्थः । सामान्यलश्चणा- 
श्षानरक्चषणाप्रत्यासस्याभवमाद-सामान्यटक्षणाप्रव्यासत्तिरहीत्या- 
दिना । तदाश्चरयस्य-सामान्याश्चयस्यः इन्द्रियाणामसक्षेकृष्टानां भ्रत्य. 
छ्चाजनकत्वात् । यद् विश्यक-सोरभादिविषयकं क्षाने, जनयतीत्य. 
नुषङ्गः । तस्यैव-नतु देशान्तरकालान्तर्वर्तिनो $पि सोरभादेः, पव- 
मुभयोः सास्वेऽपि विभिन्नफर्जनकतया मदः । अयमथेः-मयमभि- 
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रक्षणां विना धूमतेन सकरुधूमानां वहितेन सकल्वहीनां च मानं 
कथं भवेत्तदथं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते । न च सकरुबदहिधूमभाना- 
भावे का क्षतिरिति वाच्यम् | प्रस्यक्षधूमे वहिसंबन्धस्य गृहीतत्वादन्य- 
धूमस्य चानुपस्थितत्वाद्धूमो वहिम्याप्यो न वेति संशयानुपपत्तेः । 
मन्मते तु सामान्यलक्षणया सकलधूमोपस्थितौ कालान्तरीयधूमे वहि- 
ठ्याप्यत्वसंदेहः संभवति । न च सामान्यलक्षणास्वाकारे प्रमेयत्वेन 
सकरुप्रमेयज्ञाने जाते सावेदयापत्तिरिति वाच्यम् | प्रमेयत्वेन सकरप्रमेय- 
ज्ञाने जतेऽपि विशिष्य सकरपदाथ।नामज्ञातच्वेन सावेस्यामावात् । 
एवं ज्ञानरक्षणाया अस्वीकरे सुरभि चन्दनमिति ज्ञने सौरभस्य भानं 
कथं स्यात् । यद्यपि सामान्यलशक्षणयापि सीरभभानं संभवति तथापि 
सौरभस्य भानं ज्ञानलक्षणया । एवं यत्र धूमत्वेन धूरीपटटं ज्ञातं 

विश्रतिः। | 
प्रायः, भान-विषयत। । न संभवतीति । प्रत्यक्षविषयतायाः सनिक 
षश्रयत्वन्यप्यत्वादिति भावः । तदथे-धुमत्वेन सकलटधूमानां वन्हि- 
त्वनं सकटखवह्ना मनाथम्। व्रत्यन्षघ्रूम-महनकस्रद्। स ल्लाव्छतवघरूमः 

सबधस्यगुह्(तत्वाट्सह्दइस्तलवख्पसदव्रस्य ऋकुर (दना गरहतत्वा 

दित्य्थेः। अन्यधूमस्थ-दे शान्तरीयादिधूमस्य । वन्हिव्याप्यो नवति । 
वन्हिनिरूपितव्याप्तचचाश्चयोऽरेत घमो नास्ति वेव्यथैः॥ 

वन्हिव्याप्यत्व संदह इति । वान्हानेषएठव्यापकतानिषूपितव्याप्य- 
ता धूमानष्टास्त नवात सदह द्च्यथः | लसच्दडयषत्तरात | पुरुष. 

स्येति शेषः । न चष्टार्पात्तः भ्यः सवक्षः सवेविदि'त्यादावरिवरस्येव 
सषज्नत्वश्चतः। यद्ट्प तनमत्य मतयाद्ा पुरुबस्याट्पज्ञत्वश्चतश्चेते 

दिक । वाङ्ाष्य-विरोषरूपण)-सकलपद्ाथानामन्ञातत्वनति । देश्य 
काटखन्तरव्यवधनादति मचः । सस्मस्य मन क्थ स्याद।त्। 

सोरभांशे चक्चुरिन्दियव्यापाराभावादित्यथः। सोरमत्वस्य भान-स्व- 

रूपतः सौरभत्वस्य ज्ञानम् । क्षानरक्षणयेति । क्षानलश्षणयेवेत्यर्थो 
बोध्यः ' करचदेव शाब्दं पवनापि तदर्थप्रतीति्मवताति' ब्रद्धोक्तः। 

वदानीं सोरभत्वां्ि चमोन्तरस्यागृक्चततया सामान्यलक्षणया वद्धा- 
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तत्र धूलीपररस्यानुव्यवस्ताये भानं ज्ञानरक्षणया । 

यागजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुजानमेदतः ॥ ६५ ॥ 
टै क योगभ्यासजनितो धमेविह्ेषः श्रुतिस्मृतिपुराणादिप्रतिपाय इत्यर्थः| 

युक्तयुज्ञानमेदत इति । युक्तयुञ्ञानरूपयोगिदधेविध्याद्धरमस्यापि द्रैविष्य- 
मिति भावः ॥ ६५ ॥ 

युक्तस्य सवेदा भानं चिन्तासहकृतोऽपरः 

युक्तेति । युक्तस्य तावयोगजधमंसहायेन मनसा आकाशपरमाण्वा- 
दिनिलिरुपदाथगोचरं ज्ञानं सवेदेव भवितुमर्हति । द्वितीयस्य चिन्ता्रशे- 

वित्तिः । 

नानिवोदादित्याहुः । धूमत्वेन धूटीपरलं ज्ञातमिति । धूलीपर- 
लस्यापि धुमत्वेन ज्ञानं जातमिच्यथः । अनुव्यवसाय इति । क्ञान- 

विषयकं ज्ञानमञुठ्यवखायो भवत्येवं च धूममदहं जानामीव्याकारका- 
नुव्यवसाय एवाथः । 

ननु योगजस्येव वुर्निरूप्यत्वात्तद्घरित दैविध्यमपि दुर्निरूपमि- 
व्यतस्तमाह-योगम्यालजनिता घमविक्ेष इति । यदाह भगवान् 
पतञ्जखिः-भयोगश्ित्तव्रत्तिनिराघः हति । ननु तारङराधमीवन्ेषस्य 
प्रमाणान्तरसंवादं चिना प्रमाणव्यवह।रगोचरत्वानज्गीकार इत्यत 
आद -श्चतिस्म्नीति । श्चतिवंदः, स्मरातिघमेन्ासरं, तथाचाम्नातम्- 
श्रुतिस्तु वेदा विक्ेयाधमशस्रतु वेस्मूतिगरति। श्रुतिस्म्रतिषुर 
णादिप्रमाणाद्वसीयते इत्यथः । तत्प्रामाण्येन सर्वंजनसवेदनीयत्वम- 
विचादसिद्धम् । युक्तयुञजजानति । समाहितान्तःकरणो युक्तः । अस- 
माहिन्तान्तःकरणो युञ्जानश्चरमे वियुक्त इत्यप्यभिधीयते। केचित्तु 
युजानं युक्तं कथयन्ति युक्तं च वियु्तामीति ध्येयम् । 

युक्तयुज्ञानयोर्विंशिष्य व्याख्यानाय मूलमवतारयति-युक्तेतीति। 
अयं भावः। युक्तस्य योगिनो योगिजधमौनुगृहीतेन मनसा चिन्ता- 
सन्तानसहक(रमन्तरेणापि जिक्ञासितवस्तुसाक्चात्कारो जायते। 
दितीयस्य-युञ्जानस्य योगिनः । चिन्ताविन्चेषाऽपि सदकाति। चि- 

१५ 
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षोऽपि सहकारीति ॥ 

इति आीविदवनाथपञ्चानन महाचायविर चितायां 
सिदान्तसुक्ता वर्यां प्रत्यक्षखण्डम् । 

~< ~> ० <-> ~~ 

विरतिः । 
न्ताविश्चेषो-ध्यनविश्चेषः । तत्सहकार!देवायं योगजधमैवलोपन्रहि- 
तशाक्तिः स्थुलसुक्ष्माञ्यवहितविगप्ररृषएानथोन् क्षतु प्रभवति । योगि- 
सद्भवे तु परमाण्वादिजेन्यप्रत्यक्षविषयो.ऽनभिषेयत्वाद् घरवदिव्यनु- 
भान मानमिति शिवम् ॥ 

इति कविर्न पंऽ्छज्जुरामशषाल्लिषिगासागरप्रणीतायां 
मुक्तावली विवृ मूरचन्धिकायां 

प्रस्यक्षखण्डम् ॥ 

कडि ० जक? 
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अनुमिति व्युत्पादयति- 

व्यापारस्तु परामशेः करणं व्यापषिधी भतेत् ॥ ६६ ॥ 
अनुमायां ज्ञयमान ङ्ध तु करणं नहि। 

ग्धापारस्त्विति। अनुमायामनुमितो व्यािज्ञानं करणम् । परामर्शो 
व्यापारः| तथाहि-येन पुरुषेण महानसादौ धूमे वहे्या तिगर्यीता पश्चात्स 
एव पुरुषः कचित्पवेतादावविच्छिन्नमूखां धूमरेखां पयति, तदन- 
न्तरं धूमो वहित्याप्य इत्येवं रूपं व्याप्रिस्मरणं तस्थ भवति, पश्या 
वहिग्याप्यधूमवानयमिति ज्ञानं भवति स एव परामश इच्युख्यते, 

विरतिः 

खषटिस्थितिप्रलयङृत् रजःखस्रतमोगुगेः । 
सच्चिदानन्दमधुना व्रह्म यत्तत ॐ नमः ॥ 

प्रत्यक्ष निरूप्य हे तुह तुमद्धाव सङ्गत्या ऽयुमिीतिनरूपणमारमत-अ 
च॒मितिमिति । कारिकाय स्फुटायतुमाह--अनुमायामनुमिताविति। 
अनुमित्यात्मकं ज्ञान प्रति व्यातिक्ञानत्वेन करणत्वमित्यर्थः | पतन 
मनाभ्पि न करणमिति ज्ञापितं तस्य मानसप्रत्य्च प्रत्येव करण. 

त्वात् । महानसादाविःत्यादिना चत्वरगोष्ठादेरप्रसङ्कःदः । 'पाकस्था- 
न महानकछमित्यमरः। धूमे वहिभ्या्षिरिति । यत्र धूमस्तत्र हिरि 
ति साहच्यनियमङ्पा व्याप्तिरित्यथः । अविच््छिन्नमुखां-धूमेनाव्य. 
भिचारितां, तदनन्तर--धूपद्शेनानन्तर, बाहिव्याप्यः--बहिनिरूपि 
तव्याप्त्याश्रयः। पवरूपं व्या्िस्मरण मिति । उद्बुद्धसस्कारस्य प्रा. 
ग् विद्यमानत्वादिति भावः । पश्चाच्चेति। धूमो वहिञ्याप्य इति ब्य।- 
्िस्मरणानन्तरं चस्यथः । वहिभ्याप्यधूमवन्यामिति ज्ञानमिति । व- 
हिष्यप्यत्येकपदं तस्य पवेतत्वावच््छन्नविराष्यतानिरूपितवहिडधा- 
प्थधूमत्वावाच्छक्नप्रकारन्वमथे इति का्दस्तात्पयेग्राहकस्तस्यचननि 
रूपक तासम्बन्धन क्षनेऽन्वथः। स प्व परामरादति । परामशेव्वद्य- 
नु मितिकारणतावच्छेदकतथा ज्िप्यति । तदनन्तर-लिङ्गपरा- 

® ९ 

मशानन्तरम् । अनुमितिपरामशयोवंरिष्यक।यंकारणमावस्त 
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तदनन्तरं पवतो वदहिमानितिज्ञानम् तदेवानुमितिः । अचर प्राचीनस्तु- 

व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं शिङ्गमतुमितिकरणमिति-वदन्ति । तद् दूषयति 
ज्ञायमानमिति \ 

लिङ्गस्यानुभित्यकरणत्वे युक्तिमाह - 

अनागतादिरड्िन न स्यादनुमितिस्तदा ॥ ६७ ॥ 
अनागतादीति । ययनुमितो सिङ्ग करणं स्या्तदाऽनागतेन 

विनष्टेन वा लिङ्गन चानुमितिने स्यादनुमितिकरणस्य लिङ्गस्य 
तदानीममावात् ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 

[9९ ¢ 

व्याप्यस्य पक्षवरृत्तिखधीः परामश्चे उच्यते । 

ल्याप्यस्येति । व्यातिवि्ञिषटस्य पक्षण सह वैरिष्यावगाहिज्ञान- 
विघरतिः । 

घोधिन्यां बोध्यः । पवतो वहिमानिति प्रयोगे पवत उदेश्यं व. 
हिषस्वं विधेयमत पव पवतो वहिमनिव्येवाभिधीयते न तु 
विपयोसिन न च क्रापि विघयोक्तरुदेदयात्पूवमिष्यतेः इति 
व्यक्तिषिषेककारोक्तेः । तदेवालुमितिरिति । चश्चुःसनिङृष्टयो- 
धूमपवतयोः प्रत्यक्षेण ज्ञातत्वात् वहश्च ध्या्िज्ञानेन ज्ञातत्वात्पक्षध- 
मताज्ञनेन, वह्िव्याप्यधूमवानयमिति ज्ञायते ततस्तत्का्यैभूतं "पवतो 
वह्िमानिध्याकारकः क्षानं जायते तदनुमितिरेवेति भावः । ज्ञायमानं 
चिङ्गमनुमितिकरणभिति । अयमथः-ग्यासिबटेन रीनमप्रत्यक्षम. 
थ गमयतीति लिङ्गं तश्च दष्टमयुमितं शुनं वा तदेवानुमितिकररण- 
मपि न परामशेस्तस्य नि्व्यापारत्वेन करणत्वासम्भवात् । तदु- 
कमाकरे-- _. विरात _ 

अनुमेयन सम्बद्धं प्रसिद्ध च तदान्विते। 
तदभावे तु नास्त्येव तदिङ्गमनुमापकम् ॥ इति ॥ 

तद् दूषयतीति । तत्प्राचीनोक्तं दूषयति निराकरोतीव्यर्थः। छि. 
क्गामावेऽप्यनुमितिद शनं दुष्टबीजम्। अनागतेन-माविना | तत्र हेतु- 
माद-अनुमितिकरणस्येत्यादिना । अनुमितिकारणीभूतहेनोरसि- 
कस्यानागतादिलिङ्गदन्लायाममावादिव्यथेः ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
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मनुमितिजनकम् । तच्च व्याप्यः पक्षे इति ज्ञानं-पक्षो व्याप्यवानिति 
ज्ञानं वा । अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्य इति ज्ञानापपक्ष साध्यामित्या- 

कारिका, पक्षा व्याप्यवानिति ज्ञानापक्षः साध्यवानिव्याकारि | दि- 
विधादपि परामशापक्षः साध्यवानिव्येवानुमितिरित्यन्ये | 

नतु वहिव्याप्यधूमवान्पवंत इति ज्ञानं विनापि यत्र पवतो धूमवा- 

निति प्रत्यक्ष ततो धूमो वहिम्याप्य इति स्मरणम् , तत्र ज्ञानद्रयदिवा- 
४७ ( (~~ नः $ £ * 

नुमितिदश्ेनाद्यापिविरिष्टवैरिष्टयावगाहि ज्ञानं न सवेत्र कारणं किन्तु 

विचुतिः 

व्यािविशहिटस्य-सध्यनिरूपिनव्याप्तिविरिण्रस्य हेतोः। अनु. 
मितिजनकमिति । स एव परामशः कथ्यते । तच्च-व्याप्यस्य पक्ष 
ण सह वेरिएधावगादिज्ञानं च,उ्याप्त्यवच्छिन्नविषयतानिरूपितपक्च. 

ताचच्छेदकावच्छिक्नविषयताश्ञालीति यावतः भवति हि वाहिव्याप्यधूमः 

पवते वह्धिव्याप्यधूमवान्पवेत इति ज्ञानं न्वाप्त्यवच्छिन्नधूमारिनिष्ठविषय- 
तानिङूपितपवतत्वायवच्छिन्नवषयताराटीति लश्चषणसमन्वयः। पक्ष 
व्याप्य इति पक्षप्रकारक दे तुविरष्यक ज्ञान पक्षो व्याप्यवानिति हेतु- 
प्रकारक पक्षविक्षेष्यक क्ञानमित्थं च विरोषणविश्ष्यभाकत्यत्यासे- 
न तस्यैव द्विरूपतेति बोध्यम् । ननु यन्न पक्षे व्याप्य इति ज्ञानादनु- 
मितिजायते तन्न परज्ञानाससं यत्र पक्षा व्याप्यवानिति ज्ञानादनुभि- 
स्तन्न प्रथमक्ञानासस्वमिति क्ञानद्धयमन्यान्यं उ्यसिचरतीत्याश्ङ्खय- 
द-अनुमितिस्त्विति । पक्षे साध्यं पक्षप्रकारक साध्यविहेष्यकमवं 
पश्च सष्ध्यवानिव्यत्र साध्यप्रकारकं पक्चविद्धाष्यकं शनं भवतीति ॥ 
उक्त पवां केषांचिद् विप्रतिपत्ति दरयति-द्विवधादपीति । पक्ष 
विहोष्यकव्याप्यविकशेष्यकाभयपरामशीदरषीत्यथः॥ 

नन्विति । मीभासकोष्डनम् । कानां विनाषीव्यनुभितेदेरेनादि. 
व्थत्रान्वति । तत्तः-प्रत्यक्चानन्तरं । वहिव्याप्य हति । बह्निनिरूपित- 
दयाप्त्याश्चय इत्यथैः । ज्ञानद्धयादेवेति । ज्ञानद्वयादेवेव्यस्य ज्ञानदया- 
पीति व्याख्यानं कतेठयमन्यथा कचिद् क्लानद्वयमन्तेरणापि मीमाँ. 
सकेरनुमितरद्गीकारादेवकारासङ्तदष्परिहरत्वात् । तच्च व्यासि- 
स्मृतिपक्षधमतात्मकम् । न सवे कारणमिति । अनुमितितवा- 
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व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकयपक्षधमेताज्ञानयेनैव कारणत्वस्यावरयकत्वात् , 
तत्र विरिष्टवरि्टचज्ञानकस्पने गौरवाचेति चेन्न । व्याप्यतावच्छेदका- 
ज्ञानेऽपि वहिम्याप्यवानिति ज्ञानादनुमिव्युतपत्तरघवाच्च व्याप्निप्रकार- 
कपक्षधभताज्ञानव्वेनैव दतुखम् । किञ्च धूमवान्पवेत इति ज्ञानादनुभि- 
स्यापत्तिः, व्याप्यतावच्छेदकीमूतधूमलप्रकारकयपक्षधमेतान्ञानस्य स- 
स्वात् । न च तदानीं गृद्यमाणत्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधरमता- 

ज्ञानस्य हतमिति वाच्यम् । चैत्रस्य व्यापिग्रहे भेत्रस्य पक्षधर्मताज्ञा- 
[कष् 

नादनुमितिः स्यात् । यदि तदपुरुपीयग्रद्यमाणव्याप्यतावच्छेदक- 
विघ्रतिः। 

वाच्छन्न प्रति कार्णतावच्छेदक्ामत्यथः । व्याप्यतावच्केद्- 

केति । व्याप्यतावच्छदकधूमस्वप्रकारकं यत्पवरैतो धूमवानिति 
पकश्चधर्मताज्ञानं ताटशक्ञानत्रन देततावरये वक्तव्येव्य्थः । चिः 

रिण्ज्ञानकद्पन इति । ववारषज्ञान तु-वाह्नव्याप्यधूमवानयं पवेत 

इति । गौरवादिति । गौरवं चातरोपस्थितिकृतमवपेयम् ! व्याप्ता. 
वच्छदकान्ञानेऽपि-अयमालोको धूमा वा-इत्याकारकसन्दे ह स्थले व्या- 
प्यतावच्छेदकप्रकारकनिणेयाभावऽकत्यथेः। लखाघवाच्चेति। व्या- 
प्यतावच्छदकप्रकारकत्वमपेक्ष्य व्यापिप्रकारकक्ञानत्वेन कारणत्वे. 
ऽवच्छदकलाघवादित्यथेः । नेय्यायिको मीमांसकमते पूर्वोक्त 
क्षानद्धयाद्यस्वीकाररूपपरमखाघवं दष्टा स्वीये कारणतावच्छद- 

कटाघवेऽरुचि प्रकटयन्तरूने-क्रिञ्ति । अथ चत्यथः । "किमथ व्यपदेः 

शे स्यादित्यजयः । धूमवान्पवेत हतिन्ञानात्-व्याप्त्यनवगादि धू. 

मवान्पवेत” इत्याकारकन्ञ नात्, अनुभित्यापत्तिरिति । तव मते दु. 
चरेव स्यादनुमितरषापत्तिरित्य्थः । 

न चेत्यनन वाच्यमित्यन्तमुद्केतं समाध्रयम् । गृ्यमाणव्या- 
प्यतावच्छदकपक्षधमेताज्चानस्येति । गृह्यमाणं-चक्चुरादिना ग्रहवि- 
षयं, यद् व्याप्यतावच्छेदकं तत्प्रकारकपक्षधमेताज्ञानस्यत्यथः । 
ग्यासिग्रहे-महानसाद्।विति राषः। पश्चघपरेताज्ञानात्-पवैतो धूम. 
वानित्येवेरूपात् । अनुमितिः-पवेतो वह्निमानित्यनुमितिः। यदि त- 
त्पुरुष्रीयेति । यस्य व्यातिज्ञानं व्वाप्यताव्रच्छद्कप्रक)रकपक्षधर्मेता 
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प्रकारकं तत्पुरूषीयपक्षर्मताज्ञानं तप्पुरुषीयानुमितौ हेतुरिद्धुच्यते, 
तदाऽनन्तकायंकारणभावः । मन्मते तु समवायरसंबन्धेन व्यापिप्रकार- 

कपक्षघमेताज्ञानं समवायसंबन्धेनानुमितिं जनयतीति नानन्वकायेकार- 
णभावः | यदि तु व्याप्िप्रकारकं ज्ञानं पक्षघममताज्ञानं च स्वतन्त्रं का- 

रणमित्युच्यते, तदा कायेकारणमावद्ययम्, वहिव्याप्यो धूम आलोकवान् 
पवेत इति क्ञानादप्यनुमि्यापत्तिः स्यात् । इत्थं च यत्र ज्ञानद्वयं त- 

त्रापि विशिष्टज्ञानं कल्पनीयं फलमुखगौरवस्यादोषरवात् । 

व्यापिः साध्यवदन्यस्मिनसम्बन्ध उदाहतः ॥६८॥ 

व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः, तत्र का व्याप्रियत आह व्याप्षि- 

विन्तिः । 

क्षानं चासीत्तदुभषस्य तस्यानुभेतिज्ञान प्रत्येव कारणत्वममिधी- 
यत श्त्यथः । तद् ऽनन्तकयकारणभाव इति । कायकारणभावानन्त्यं 
हि चेतरादिपुरूुषाणामानन्त्याद् धिक मन्यत्र । नैयायिकः स्वमते उक्त- 
दोषाभावमुपपादयति-मन्मते त्विति । नानन्तकायकारणभाव इति। 
तत्तत्पुरूपीयत्वप्रवेरास्यानङ्गाकारादिति हदयम् । व्याप्तिप्रकार्क.ध्वू- 
मो वहिव्याप्य' इत्यात्मक, पश्चघमेताज्ञान-श्वूमवान्पवंत' इत्याल्मकं 
चत्यथः । स्वतन्जमिति । समवायसम्बन्धेनानुमितिजनन इति शच. 
षः । अनुमित्यापत्तिः स्यादिति । पूवाक्तज्ञानद्वयहेतुत्वस्य विद्यमान. 
त्वात् । ननु ज्ञानद्यस्थले विश्ि्टक्ञानकल्पे कल्पनागौरवं न्यायम- 
ते दोषयेत्यतो घते--इत्थ चति। यत्र-स्थरे, विशि्ज्ञानं-परामश . 
त्मकविदिण्ज्ञानम् , फटमुखगोरवस्येति । फटं-कायैकारणमावग्र- 
हः, तन्मुल-तदधीन, भ्मुखभुपरये प्रारम्भे ज्यष्ठेऽधीने तथेव चेत्य- 
भिधानात् । गौरवं-गो रवन्ञानमित्ययेः। 

नासंगत प्रयुजीतेव्यभियुक्तवचनादुपोद्धातसंगत्या व्यािस्व- 
रूपनिरूपणायाह् व्याप्यो नामेति । प्रत सिख्ययुक््खाचिन्ताविषय- 
त्वमुपाद्धातःः प्रकृतं चात्र उया्िखश्चषणम्। तत्र व्याप्तिः काति) वा- 
कयाथंचुद्धौ पद्ाथज्ञानस्य हेतुत्वाद् व्याप्यघटकीभूता व्यात्तिरेव 
प्रथम कः पदाथ दरति प्रश्रकतुराक्रतम । तद्रन्रत्तित्व-जटहदादु- 



१२० सिद्धान्तसुक्तावली 

रिति । साध्यवदन्येति । वहिमान् धूमादिव्यादो साध्यो वहिः साध्यवा- 
न्महानसादिः तदन्यो जर्हदादिः तदवृत्तित्व धूमस्येति लक्षणसम- 
न्वयः । धूमवान् वहेरित्यादौ साध्यवदन्यरमिस्तप्नायःपिण्डादौ वहः 
सत््वान्नातिव्याप्षिः । अत्र येन संबन्धन साध्यं तेनैव संबन्धेन साध्य- 
वान्बोध्यः । अन्यथा समवायसंबन्धेन वहिमान्वदह्वेरवयवस्तदन्यो महा- 
नसादिस्तत्र धूमस्य विद्यमानत्वादग्याप्तिप्रस्त् । साध्यवदन्यश्च सा- 

ध्यवत्वावच्छिन्नपरातियोगिताकभेदवान्वोध्यः । तेन॒ यक्किचिद्रहिमतो 
| [३ © क ॐ क 

महानसादेर्भित्ने पवैतादौ धूमस्य सत्वेऽपि न क्षतिः । येन संबन्धेन 
विघतिः। 

त्तित्वम् । लक्षणसमन्वयः व्याक्षिलक्षणसगतिरित्यथेः । धुमवा- 
निति । महानसाददिरिति दषः । साध्यवदन्यस्मिक्िति। अन्र साध्यो 
धूमस्तद्वान्महानसादिस्तद् भिन्न इत्यथः । नातिव्यप्िरुक्तलक्षणस्येति 
क्षः । अच्र-प्रकृतलक्षणे । तन सम्बन्धेन साध्यवान्बोध्य इति । 
पव च साध्यतावच्छदरकसम्बन्धन साध्यवद्धनाब्त्तित्वमथः। वि- 
पक्षे दोषमुपन्यस्याति अन्यथेति । साध्यतावच्छेदक सम्बन्धेन स।- 
ध्यवरवस्य प्रचद्ानङ्गीकारे इत्यथः । वह्िमान्धूमादित्यन्न दोष पवम- 
म्रेऽपि । वह्वरवयव इति । अवयवावयविनोः; समवायाद् वयवेष्ववय- 
धिनो चुत्तनिष्प्रत्युहर्ादिति भावः । अव्यासिप्रसङ्गादिति | ल्षाध्य- 
साध्यवतोरेकसंयांगविवक्षणे त॒ नोक्तदोषावसर इति ध्येयम्। 
साध्यवद्न्य इति । यावत्साष्यवद्तिरिक्तो जरखहदादिः। साभ्यवत्वा- 
वच्छिश्नप्रतियोगिताकमद वानिति | यावरलाध्यवदवुत्ति साध्यवत्वरूप- 
धर्मावच््छिन्नप्रतियागताकमेदवानित्यथः । तद् विवक्षणे तु तदन्य- 
जलददादौ धुमस्या्र त्तितिया नास्ति दाषः । यत्किचिद्धहिमलो-मह- 
नसीयवन्हिमतः। साध्यवदन्यावृत्तित्वमिति । तच्च हेतुतावच्छेदक- 

सम्बन्ध।वच््छिन्नमेवाङ्खीकायेम् । देतुतावच्छदकसम्बन्धश्चाश्र सं- 
योगस्तेन सम्बन्धेन धूमस्य स्वाव्रयवे जलहदादौ चाब्ृत्तिरित्यदोषः। 
तेन-मेदाधिकरणत्वावच्छिन्नानधिकरणमग्रहणेनः पष्रं च साध्यवद्धे- 
दाधिकरणजलददवश्षप्तखोह पिण्डे तहृत्तरपि न दोषः । साध्यवद्. 
न्यजटेति । साध्यो धूमस्तदान्पवतादिस्तदन्यजखहद।दाववृत्तावपि 
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हेतुता तेनैव संबन्थेन साध्यवदन्यावृ्तित्वं बोध्यम् । तेन साध्यवद्- 
न्यास्मिन्धूमावयवें धूमस्य समवायसंबन्धेन सखेऽपि न क्षतिः । सा- 

ध्यवद्न्याव्रत्तित्व च साध्यवदन्यवृत्तिववत्वावच्छिनप्रतियागिताकाभाव 

तेन धूमवान् वहुरित्यत्र साध्यवदन्यजरहदादिवृत्तित्वाभावेऽपि नाति. 
व्यापि; । अत्र यद्यपि द्रव्यं गुणकर्मान्यत्वविलिष्टसच्वादिप्यादौ विचि 
सत्तायाः शुद्धसत्तायश्चेक्यात्साध्यवदन्यसिन्गुणादाववृत्तितवं नास्ति, 

तथापि दहेतुतावच्छेदकरूपेणावृत्तिःवं वाच्यम् । हेतुतावच्छेदकं तादश- 
क अ 

वृत्तितानवच्छदकामोाते फरुतांऽथः ॥ ६८ ॥ 

ननु केवलान्वयिनि ज्ञेयत्वादो साध्ये साध्यवदन्यस्याप्रसिद्ध- 

त्वादभ्यानिः । किच सत्तावान् जातेसित्यादौ साध्यवद्न्यस्मिन्तामान्या- 

विच्तिः। 
त्यनुषङ्कः । अत्र-साध्यवद्धे दाधिकरणस्थले | द्रव्यमिति । द्रव्यत्व. 

दिति देषः। पेक्यादिति । विशिषं शुद्धान्नातिरिच्यत इ्युक्त- 
युक्तेः गुणकमभद विश्चण्द्रव्यन्रृत्तसत्ताया दरः यगुणकमेब्रु्तिद्युद- 

सत्तायाश्च परस्परममदप्रतीतः सवेसिद्धत्वादिति भावः । साघ्य- 
वदन्यस्मिक्िति । साध्य द्रःपत्ववस्व साध्यवद्रव्यं तद्धिष्न दत्य्थैः। 
अद्त्तित्वं नास्तीति । विरिषाघयताया अनतिरिक्तत्वादित्याहुः । 
पव चाव्यास्िः। हेत॒तावच्छदकरूपेण-गुणकमोन्यत्वविशिष्टसत्ता- 
त्वेन । अकृत्तित्वामिति । विरदि्टसत्ताया द्रव्यमाजेऽवस्थानात् । 
वृत्ति तानवच्छेद् कर्मिति । ब्रत्तिता गुणकमादिङ्रत्तिता तदवच्छेद्कत्वं 

गुणत्वत्वादेरनवच्छेदकत्वे च विशिष्टसत्तायाः । पव च साध्यव- 
दन्यचत्तितानवच्छेद केतु तावच्छद्क ग्यासिलक्षण पयवस्यतीति 

तच्वमर ॥ ६८ ॥ 

मुर प्रथमलक्षणे ऽथवत्यनेन सूचिततामरुचि प्रकटयति नन्विति । 
साध्यवदन्यस्य-भेद्राधिकरणस्य । अप्रसिद्धत्वादेति । ददवरच्छा- 

ज्ञानविषयीभूतस्य पदाथेमाच्रस्य वाच्यत्वेन ज्ञेयत्वेन वा साध्यत्वे 
साध्यवबाद्धिन्नस्याप्रसिद्धे रुक्तव्यासिलक्चषणस्याव्याप्िरिति निष्कृष्टो ऽथेः 

किचत्यरुयो तद्रजमन्यत्रक्तामेत्यटमनन । सत्तावानिति । सत्ता 

१६ 
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दौ हेदतावच्छेदकसंबन्धेन समवायेन वत्तेरपसिद्धलावम्यातिरत आदह- 

अथवा हेतुमभिष्ठमिरहाप्रतियोभिना । 
साध्येन हैतोरेकाधिकरण्यं व्याप्रिरूच्यते ॥ ६९ ॥ 

अथवेति । हेतुमति निघा वृत्तियेस्य स तथा विरहोऽभावः, तथा 
च हेत्वधिकरणवृत्तिर्योऽभावः तद्प्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः सा- 

मानाधिकरण्यं व्यापिरुच्यते। अत्र यद्यपि वहिमान् धूमादित्यादौ हेत- 
बिकरणपवेतादिवृस्यभावप्रतियोगित्वं तत्तद्रहयादेरस्तीव्यव्याप्निः । न 

विन्तिः । 
चात्मधारणानुकूरव्यापारस्तद्वान् । साध्यवद्न्यास्मिन्निति । साध्थ- 
वद्रूव्ये गुणः कमे धा ' सामान्यादौो-सामान्थविश्ेषादौ, वृत्तेः-स्थितेः। 
आहेति । व्याप्तङैक्षणान्तरमिति शेषः मुलोक्तं द्वितीयलक्षणे विज्ञ 
वयति-देतुमदीति । पक्ष इत्यथः उक्तमेवाथे प्रकारान्तरेणाह 
तथा चेतिं । तदृप्रतियोगिनेति । तदभावस्तत्प्रतियोगिनो घरादय- 
स्तद्श्रतियोगिनी च सत्ता । दताजातिरूपस्य । सामानाधिकरण्य- 
मिति । तश्च साध्यतावच्छदकसंबधेन साध्याधिकरणे हेतुनावचर्छे. 
दकसंबन्धन वृत्तित्वम् । पवेतादीति । आदिना मरानसचत्वरादि- 
परिग्रहः । तत्तदूवन्ह्यदिरिति । पर्वते महानसीयस्य तत्र चत्वश. 
यस्य तन्र गोष्ठीयस्य बहेरेवमन्यदप्यृद्यम् । मब्यात्तिरिति 1 चालनी. 
न्यायेनेति हषः । ननु पवेतीयादेधुमेन सह पवेतीयादि बहिरेव 
ग्यात्तिभ्रव॑तु नामत्यारोक्य परिहरति न वति । तत्तदृवन्हथादेरि- 

ति । प्वैतीयमहानसीयचत्वरीयगोष्ठीयवह्यदिरित्य्थैः । उभया- 

भावसत्वातै-बह्निषरोम चाभावस्य विद्यमानत्वात् । पकसस्वऽपि 
द्य नास्तीति प्रतीतेरिति । प्रमाणामावादतिरिकतोभयाभावो नास्त्य 

वेति न दाकयमेकसस्वेऽ्पि दर्थं नास्तीतिप्रतीतिरेव मानत्वात्पर्वते 
प्वतीयवह्नससखेऽपि वहिघरदहयं नास्त्येवेत्यथः । तथा चेवदभा- 
धस्य पर्वतीयवह्रपि भरतियोगित्वमप्रतियोगिसाध्याभावादष्यासि- 
स्तद् बस्थेवेति चत् । हेत्व धिकरणचरत्तिव्यासञ्यड़त्ति धर्मानवच्छिन्त- 
भ्रतियोगिताकात्वन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्यं उ्यात्ि- 
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च समाधिकरणवहिधूमयोरेव व्यापिरिति वाच्यम् । तत्तदहथदिरप्युम- 
याभावसत्वादेकसत्वेऽपि ह्यं नास्तीति प्रतीतेः । गुणवान् द्रव्यत्वा- 
दिस्यादावव्यापरिश्च । तथापि प्रतियोगितानवच्छेदक यत्साध्यतावच्छेदकं 
तदवच्छिननस्ामानाधिकरण्य व्याप्तिरिति वाच्यम् । 

नज रूपत्वग्याप्यजातिमत्वान् प्रथिवत्रादिस्यादौ साध्य 
तावच्छदिका रूप्रत्वव्याप्यजातयस्तासां च शुङ्खत्वादिजातीनां 

नीरुघटादिवृ स्यभावेप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्तीव्यग्या्तिरिति चेन्न । 

तत्र॒ परंपरया र्पत्वग्याप्यजतित्वस्यैव साध्यतावच्छेदकत्वात् ।' 
नहि तारशधमावच्छिन्नामावः कपि प्रथिव्यामस्ति-- रूपत्व 

विन्तिः । 

रिति गृहाण । अत्र घहिघरोभयाभावमादाय लक्षणंन दुष्य युय 
घराभावमादाय लक्षणसगतेः । हेत्वधिकरणे रक्तघटे पातगुण- 
स्याभावः; पीतघटे दवेतगुणस्यामावः तदभावप्रतियोगिगुणस्य 
साभ्यत्वाद्प्रतियोगिसाध्येन सामानायिकरण्यातमकव्याप्त्यव्यात्तरा- 
ह-तथापीति । अय भावः-हेत्वधिकरणे घटे द्रष्यत्वेन गुणाषश्यभा. 
वनियमद्धेत्वधिकरणवृरयमावो नीरखाभाकवादियदि स्यादमावीयध्र- 
तियोगित्वं नीलादौ तदवच्छदकत्वं नीखत्वादेरनवर्छद्कत्वं 
श्रु गुणत्वस्येति नास गतिः । प्रतियोगितानवच्छद्कं-देतुसमानाच- 
करणामावभ्रतियोगितानवच्छेदकम् ॥ 

रूपत्वव्याप्यज।तिमद्वान् घट इति शेषः । साध्यतावच्डदिक्षा 
दइति। साध्यतात्र शुङ्कदि गुणनिष्ठा। बोध्या । तदृ वच्छेदिकाः शुङ्खत्वा- 
दजातयः। अन्यापत्तिरिति चिति । नीखत्वदेरभावीवप्रतियागिव।- 
नवच्छेदक साध्यलावच्छेदकामावादिति भाव्रः। प्ररस्परया-स्वाभ- 
याश्रयत्वस्तमवयेन, स्वं रुपत्वव्थान्वजातित्वं तकाया नाल 
त्धादिज।(वयस्ताक्तां नारदो समवायस्तादद्ाखम्बधेन नीखदो 
ङपत्वव्याप्यजातित्वस्य साध्यतावच्छदकत्वं देत्वविकरणद्स्थ- 
अावीयप्रतियोगितानवच्छेदकत्वं पपद्यत पषेति । तादशध- 
माबिच्डन्नामाषः--स्वाथ्याभ्नयसस्तम्बम्धन उपत्वग्याप्यज्।ति- 



१२४ सिद्धान्तसकाषली 

व्याप्यजतिमान्नास्वीति बुद्धयापत्तेः । एवं दण्ड्यादिसाध्ये 

परंपरासबद्धं दृण्डत्वादिकमेव साध्यतावच्छदकम् , तच्च प्रति. 
योगितानवच्छेदकमिति । साध्यादिभेदेन व्याप्रर्भदात्तादशस्थठे सा- 
ध्यतावच्छेदकतावच्छदकं प्रतियोगितावच्छदकतानवच्छेदकमिव्येव क- 

क्षणघरकमित्यपि वदन्ति । हेत्वभिकरणं च हेतुतावच्छदकबिि्ट- 
धिकरणं वाच्यम् , तेन द्रव्यं गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत््वादित्यादो शद्ध- 
सत्ताधिकरणगुणादिनिष्ठाभावप्रतियोगिते ऽपि द्रव्यत्वस्य नान्याप्तिः । 

एवं देतुतावच्छेदकसंबन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यम् , तेन समवायेन 
धूमाधिकरणतदवयवनिष्ठामावप्रतियोगिषेऽपि वहेनाव्याप्तिः | अभा- 

विद्तिः । 

त्वावच्िछन्नस्य समवायसम्बन्येनाभाव हत्यर्थः । अस्तीति। पथि 
व्यां यस्य कस्यचिद् पस्यावद्यं स्वात् । दण्ड्य।दीति। मठो दण्डि 
मान्दण्डिस्तयोगादिव्यत्न, परपरा-स्वस्रमवायिसंयोगः | साध्यादि- 
अदेन-लाध्यसाधनादिभदेन । व्यासेर्मेदादिति । मेदश्चात्र कारणता. 
मदो ग्राद्यः । तादशास्थलटे-रूपत्वव्याप्य ज।तिमद्धानित्यादि पूवोक्तस्थ- 
टे । साध्यतावच्छदकतावच्छेदकमिति । रूपत्वग्याप्यजातत्वं साध्य- 
तावच्छदकतावच्छेदकं तदेव दहेत्वधिकरणवुच्यभावप्रतियोगित।- 
वच्छेदकतानवच्छेदक मपीति । देतुतावच्छद्कविरिाधिकरणं-दहेतु- 
तावच्दकोयो घ्मस्तदूविष्चेषएटस्य हनारधिकरणं, वाच्य-ग्रह्य 
पिदयर्थः । दग्यमिति । द्रव्यत्ववदिति हषः। गुणकर्मान्यत्वविशिष्- 
सरवादित्यत्न हेतोखूपन्यासः । श्ुद्धसत्ताधकरणति । श्ुद्धसत्ताधि- 
करण दव्य 'विरिष्र ह्ुद्धाश्नातिरिच्यतः' इतिन्यायेन गुणादिच तश्र 
गुणत्वादिकमस्ति न द्रड्वत्वमिति सिद्ध गुणादिच्रुर्यभावप्रतियोगि- 
त्वं दग्यत्वस्येति । हेरवधिकरणस्य विशिष्ाथकस्णन पृूवोक्तन्याय- 
तोऽभिशस्त्रेपि गुणक मोन्यत्वविशिषटटसत्तात्वेन विद्िष्टसत्ताया भि 
श्रत्वा चत्दाधिकरणं द्रव्यमेव केवलं तत्र द्रध्यत्वाभावो नास्त्येवेति 
हदयम् । चन्हेनाव्याप्तिरिति । अयमथः समवयन धूुमाधिकरणं 
धमाचवयवास्तदु वृरयभावप्रवियोभित्वसत्वेऽपि बहना ऽस्त्यव्या्तिग- 
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वश्च प्रतियोगिग्यधिकरणो बोध्यः, तेन कपिसंयोगी एतद वृक्षत्वादि- 

त्यत्र मूरावच्छदनैव एतद्वृक्षष्टत्तिकपिसयोगाभावपरतियोगितेऽपि क- 
पिसयोगस्य नाव्या्षिः। न् च प्रतियोगिन्यापिकरणत्वं यदि प्रतियो- 

ग्यनधिकरणवृत्तितव तदा तथेवान्याप्निः-प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्या- 
नधिकरणे गुणादो वतेमानो यो ऽभावस्तस्येव वृक्षेऽपि मूावच्छेदेन 
सत्त्वात् । यदि तु प्रतियोग्याधिकरणावृत्तित्वं तदा संयागी सत्वादि- 
त्यादावतिव्या्तिः-सत्ताधिकरणे गुणादौ यः संयोगाभावस्तस्य प्रति. 
योग्यधिकरणद्रव्यवृत्तित्वादिति वाच्यम् | हेत्वधिकरणे परतियोम्यनधि- 
करणवृत्तित्व विशिष्टस्य विवक्षितत्वात् । स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूतहेव- 

धिकरणवृच्यभाव इति निष्कषैः । प्रतियोग्यनधिकरणतवं प्रतियोगि. 
तावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणलं वाच्यम् , तेन वििष्टसत्तावान् जा- 

विवुतिः। 
धोऽपि हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यामिति नियम 
नात् हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः प्रकृते सयोगस्तेन हेत्वधिकरणे पवते 
वन्दिवृत्तर्निष्पत्यूहत्वादिति ॥ 

प्रतियोगिग्ययिकरणः-स्वप्रातियोग्य धिकरणयिन्नाधिकरणवानि. 
त्यथः । तेन-प्रतियोगिभिन्नायिकरणत्वनिवेश्चेन, तथेव-तदवस्थव । 
कपिसंयोगस्येति । कपिसयोगस्याधिकरणस्वं बक्षेऽनधिकरणं चं 
गुणादिक बोध्यम् । याऽभावः-कपिसरयोगाभावः, यदि तु प्रतियोस्य- 
धिकरणाड़त्तित्वं-प्रतियोगिव्यधिकरणत्वमित तदेव्यथः। सच्ताधि- 
करण -सन्तारूपहत्वाधेकरणे । विवक्ितत्वात्-प्रतियोगिन्ययिकर- 
णपदेन विवक्षितत्वादिव्य्थैः । स्वप्रतियोग्यनाधिकरणीभूतदेत्व- 
वधिकरणन्रसच्यभाव इतीति । स्वपदं टक्षणघरकाभावपरमेवं च स्व. 
प्रतियागितावच्छेदकाव च्छन्नाघेयतानेरूपिताधिकसरणतावच्छन्नत्व. 
मर्थः पयैवस्यति ॥ कपिसंयोगाभाषो मुट।वच्छेदेन बष्चे सन्नपि स्व. 
प्रतियोग्यनधिकरणीभुतहेत्वधिकरणे नास्तीति निष्कषपदार्थः। अ. 
म्यघ्रापि अतिव्यात्ति बारयतुमाद-प्रतियोग्यनधीति। प्रतियोगिता 
अभावीयगप्रतियोगिता, स्पष्टमन्यत् । तेन-आधयत्वे प्रतिथोभिताव- 
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जातेरित्यादौ जात्यधिकरणगुणादो विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगिसत्ताधि- 
करणत्वेऽपि न क्षतिः । एवं साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोग्यन- 

धिकरणलं बोध्यम् , तेन ज्ञानवान् द्रग्यत्वादित्यादो द्रव्यल्वाधिकर- 
णघरादेर्विंषयतासंबन्धन ज्ञानाधिकरणलरेऽपि न क्षतिः । इत्थ च ब- 

हिमान् धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन वहिविरहसचखेऽपि न 
क्षतिः । 

ननु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित्प्रतियोगि- 
नोऽनधिकरणत्वं तत्सामान्यस्य वा यक्किचिस्रतियोगितावच्छेदकाव- 
च्छिन्नानधिकरणत्वं वा विवक्षितम् । आधे कपिसंयोगी एतदवक्षत्वादि- 
त्यादौ तथेवाग्यापिः-कपिसंयोगाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकावाच्छ- 
न्नो वृक्षाब्ृ्तिकपिसंयोगोऽपि भवत्नि तदनधिकरणं वृक्ष इति । द्वितीये 
तु प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः-सवेस्येवाभावस्य पूवेक्षणवृत्ति- 

विन्तिः । 
कडदृकावच्छिन्नवववि वक्षणेन । उ्यभिच।रस्थलमाह जास्यधिकसरणेति। 
जाति रूपदेत्वाधकरणेव्यथंः । विरिष्टसत्तावानिति । गुणक्मान्यत्व- 
विद्िष्टस्तसावानित्यथः घट इति शेषः । न क्षतिनातिव्यासिः। अनव. 
ष्छेदकसाध्यतावच्छेदकधमेराहिदयदेवमग्रेऽपि । अत्र-देत्वयिक्ृर- 
णे । साध्यतावच्छदकसम्बन्धेनति । साध्यतावच्छद्कसम्बन्धश्चा- 
ज्र स्मधायस्तेन ज्ञानाधिक्ररणमास्मेव न घरादिकम् । विषयतासम्ब. 
ग्येन घरदेश्चानाविकरणत्वेऽपि साध्यतावच्छनेकसम्बन्धन क्षाना 
धिकरणत्वाभावादिति भाषः । विषयो घटादिकम् विषयी ज्ञानमिति 
ग तिरोहितम् । इत्थ च-साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यन- 

यिकरणविवक्षायां च, धूमाधिकरणे-पवैते । समघायेनेति । स्यो. 
गेन तु तन्न बहिसस्वमग्याकुखमेष । न क्षतिनोभ्यातिः ॥ तदृभ्युदा- 

सखाय हेतुमान्नघ्ठाभाषः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धाबच्छिन्नप्रतियाभि- 
ताकत्थेन न विशेषणीय इति भावः। 

तत्खामान्यस्येति । तत्पदं परतियागितावच्छेदकावच्छिन्नपरम्। 
खामान्ये च यावल्रतिषागिप्रर्मात विवेकः । सङ्गतिः स्पटव । मा- 
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त्वविषशिष्टस्वाभावारमकप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात् । न॒ च वहिमान् 
धूमादित्यादौ घटाभावादेः पूरवेक्षणवृ्तित्वविशिष्टस्वामावात्मकप्रतियो- 
ग्यधिकरणत्वं यदपि पवेतादेस्तथापि साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन तस्म 

तियोग्यनधिकरणत्वमस्वयेवेति कथ प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धि- . 

रिति वाच्यम् । घटाभावे यो वहयभावस्तस्य घराभावात्मकतया घरा- 
भावस्य वहिरपि प्रतियोगी तदधिकरणं च पवेतादिरित्येवं क्रमेण प्रति- 

यो गिव्यधिक्ररणस्याप्रसिद्धतवात् । यदि च घटाभावादौ वहथभावादि.- 

विद्रतिः। 

ये-प्रथमकल्पे, तथैव तदवस्थैव । प्रतियोगितावच्छेदकावच््छश्न 
इति । प्रतियोगितवच्छेदकं यत् कपिसंयोगत्वं तद् वच््ङिक्नो यत्किचि- 
दृमरतलत्रृत्तिकपिसयोगो$पि भवितुमदंति त्यथः । तदनधिकरणं- 
भूतखबरत्तिक्पिखयोगानधिकरणम् । इक्ष-पतहृक्चः । दिर्तीयकरल्पे तु 
नात्र दोषः । द्वितीये--प्रतियोगितावच्छद्कावाच्छन्नसामान्यपक्षे । 
स्वाभावति । स्वं घटराभावादिस्तस्य योऽमावस्तद्ात्मकेत्य्थैः। हे. 
त्वधिकरणपवेते घराभावस्य पृरवक्षणन्रन्तित्वाविशेष्टघटामावाभाव- 
स्य॒ चेकयाद्मावप्रतियिगिनोष्रयोरेकाधिकरणब्रत्तित्वं स्वामाका- 
्मकप्रतियागिना सास्त्येदति । प्रतिवाग्यनधिकरणेति 1 परति 
पदितदिक्ा पृवेक्षणव्रत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोगिना स- 
ह पर्वतादावस्ति ययपि सामानाविकरण्यं घराभावादेरि्य्थः) 
ज्ञानवान्द्रः्यत्वीदत्यदिा अतिप्रसङ्गव्युदासायाह-तथापीति 1 
साध्यतावच्छदकसम्बन्धः प्रकत ससागस्तन हत्वधिकरणस्य घ- 

टस्वाभावात्पकप्रतियोागनेरनधिकरणत्वादिति । प्रकारान्तरेण 
धाद व दोषमाह-घटामाव इति । हेत्वधिकरणपर्वते यो घटाभमा. 
वस्तदुघराभावात्मक्ाधिकरण इत्यथः । घराभावात्पकतयेति । अ- 
मावाधिकरणकामावस्याधिकरणरूपत्वादिति भावः। सदध्िक्रण- 

धन्द्याघकरणम् , भिन्नः-न घरामावातपकरः, अन्यथा वन्हिमति घ- 
टशुन्यदेशे वन्हिनस्ताति घटवति बन्हिदान्ये घटो नास्तीति 9 
त्ययस्य चापत्तेः। एव च वन्हिमान्धुमादित्यत्र दोषामावेऽपि ह- 
वो धुमाभाववान् बन्हाभावादि्यत्राग्यादुवारेवेस्याद-तथा- 
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भिन्न इत्युच्यते, तथापि धूमाभाववान् वहयभावादित्यादावन्याप्निः~ 
तत्र साध्यतावच्छेदकसवन्धः स्वरूपसंबन्धः तेन संबन्धेन सवैस्येवा- 
भावस्य पृवैक्षणवृत्तितविशिष्टस्वामावात्मकप्रतियोग्यधिकरणसवं हेत्वपि - 
करणस्थेति । तृतीये तु कपिसंयोगामाववान् आस्मतादिव्यादावव्या- 
पिः-तत्रात्मवृत्तिकपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगस्तस्य च गुणत्वा- 

त्पमतियोगितावच्छेदकं गुणसामान्याभावत्वमपि तदवच्छिन्नानधिकरण्वं 

हेसवाधिकरणस्यात्मन इति । 

विन्रतिः। 
पाचि । स्वरूपसम्बन्धः-मभावीयविश्लेषणतेत्यथः। पुदैक्षणवुत्तित्वे- 
ति । पूरैक्षणचृत्तित्वविरिष्ठं यत्स्व घरामावादि तदात्मकप्रतियो- 
गिना सह देत्वधिकरणहदादावेकाधिकरणे स्वरूपसरम्बन्धन वस्तु. 
माश्रस्याभवेा बतेत प्वेति स्थूटाथेः॥ 

प्राचामाचार्याणां सिद्धान्ते द्रव्ये सयोागसामान्याभावानङ्कीकारा- 
द्ाह-कर्पति। आत्मेति शेषः । आत्मच्ृत्तिः-देत्वधिकरणात्म- 
बृत्तिर्यः कपिस्योगामावाभाव इत्यथः । तस्य-सयोगस्य, गुणत्वा- 

त्-सस्य।दि सामान्यगुणेषु गणितत्वात् । पव साध्यामावङूपकपिसं- 
योगो गुणसामान्यस्वरूपः तत्प्रतियोगेता यथा कपिसखंयोगाभावे- 
ऽस्ति तथा गुणसामान्यामावेऽपि पवमभाकीयप्रतियोगितावच्छे- 
दकं कपिसंयोगाभावत्वव्याप्रकीभूतं गुणसामान्यामावत्वमपि मवि. 
तुमहेति यतो हेत्वाधिकरणे आत्मनि सामान्यगुणो नास्तीत्यमावा ८: 
न किन्तु गुणसामन्याभावाभाव प्व तत्प्रतियोगिता गुणसामान्या- 
भावे प्रतियोगितावच्छेदकं गुणसामान्याभावत्वमेव तस्य यक्तकिञ्चि- 
सप्रतियोगितावच्छेदकत्वन ग्रहो भवेत्तद्वर्दश्नगुणसामान्यामा- 
घः स्यात् तस्यानधिकरणं हैव्वधिकरणमातस्मेति दाषः । अक्रायम- 
मिसखर्थविः-कपिसखयोगाभावे कपिसयोागाभावत्वगुणसामान्याभावत्व- 
घरमे स्तः पत्किञ्चिसप्रतियागितावच्छेदकत्वेन गुणसामान्यामावस्व- 
स्य प्ररे भवव् तद्वच्छिन्नगुणसामान्याभावानिकरण हेत्वधिक- 
रणमात्मा यद्यपि कपिस्तयागामावत्वेन कपिक्षयोगाभावाभवान 
हेत्वधिकरणे अत्मनि तथापि गुणसामान्याभावेत्वन कपिसयोगा- 
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मेवम् । यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानयिकरणलं हेतुमत- 
स्ताटशप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात् । 

ननु काटो घटवान् कार्पारमाणादिव्यत्र प्रतियोगिग्यधिकरणा- 
भावाप्रासिद्धिः-देत्वधिकरणस्य महाकारष्य जगदाधारतया सवैषाम- 

र भावानां साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन काठिकविेषणतया प्रतियोग्थभि- 
करणवृर्तित्वात्। अत्र केचित् । महाकारुभेद विशिष्टषरामावस्तत्र प्रतियो- 

वित्रतिः। 
गाभावाभावोरऽस्तीति गुणसामान्याभावत्वन कपिसयोागमावानधि- 
करण रेत्वधिकरणमत्मेति । 

यत्किञितप्रतियोगितावच्छेद कावच्छिक्नानधिकरणत्वमतेनाह-- 
यादरोति । गुणसामान्यामावत्वावच्छिन्नगुणसामान्याभावनिष्ठभ्र- 
तियागितत्यथः । पव गुणसामान्याभावनिषठप्रतियोगितानवच्छेद् कं 
साध्यतावच्छदक कपिसयोगामावत्वमवत्यदोषः। 

पूर्वाक्तलक्षणस्याव्यासिमाशक्याह नन्विति । तत्र हेतुमाह हेत्व- 
धिकरणस्येत्यादिना । काठिकविशेषणतया-काटलिकविरोषणता- 

सम्बन्धेन । परतियोग्यधिक्रणच्रुत्तित्वादिति । स्वप्रतियोग्य्िकरणे 
महाकषटे वृत्तित्वादिव्यथंः। महाकालमेदाचशिदरति । मदहाकाल- 
मेदविरिष्ठो यो घरस्तदभाव हत्यर्थः | वेदिण्थमिदह सामानाधि. 
करण्येन बोध्यम् । तृत्र-देत्वधिकरणमहाकाले । प्रतियोगीति। ख 
पवाभावः प्रातियानिन्याधकरणः स्यादिव्यथः। महाकाल महाकाल- 
मेदाभावादिति । अभावीयविद्ोषणतासम्बन्धेन मदाकालमेदाभावा- 
दित्यथः। भयं भावः-यद्यपि कार घरवानित्य।दावव्यात्तिः सर्वस्य 
साध्यतावच्छेकसम्बन्धन महाकारनिटविन्तेषरणतया महाकालब्रन्ति- 
त्वास्प्रतियोगिष्यधिकरणाभावाप्रसिद्धर्थात् यथ। महाकालो घर. 
धिकरणमुक्तसम्बन्धेन तथा तद्धटाभावाधिकरणमपि इति न प्रति. 
योगिव्याधकरणाभाव पदयामो यो लक्षणं रयेत् तथापि मदाकाल- 
मेदविशि्घराभाव पव तत्र प्रतियोगव्यधिकरणा भवेत् महाकालस्य 
घराथिकरणत्वऽपि महाकाटविश्िषएटघटानाधिकरणत्वान्महाकाल म. 
हाकालमेदाभावादिति। महाकारस्य दैदिकविक्लेषणतया महाका 

१७ 
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मिभ्यधिकरणो महाकारस्य घराधारवेऽपि महाकार्भदविशिष्टषराना- 
धारत्वात् , महाकाठे महाकार्मेदामावात् । वस्तुतस्तु प्रतियोगिता- 
वच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणी मूतदहेस्वधिकरणवृत्यभावप्रतियो- 
गितासामान्ये यत्सबन्धावच्छिन्नसवयद्धमावच्छिन्नत्वामयाभावस्तन संब. 

न्धेन तद्धमावच्छिन्नस्य तद्धेतुव्यापकत्वं बोध्यम् । व्यापकसामानाधिकः- 

रण्यं च व्यािः | इत्थं च कारो घटवान् कार्परिमाणादिव्यादो सं- 
योगसंबन्धेन यो घटाभावस्तद्तियोगिनो धरस्यानधिक्ररणे हेत्वधिक- 

रणे महाकाटे वतेमानः स एव संयोगेन घटामावस्तस्य प्रतियोगितायां 
कारिक संबन्धावच्छिनत्वधरत्ावच्छिन्नलोभयाभावसस्वान्व्याप्निः । 

विचृतिः। 

खानयिकरणत्वेऽपि काटलिकविन्षिषणतया<धिकरणत्वमस्व्येवेत्यरुचो 
सिद्धान्तमाह वस्तुतस्त्विति । प्रतियोग्यनघधीति । प्रतियोगिताचच्छे- 
दकावच्िदश्नानधिकरण यद्धेत्वाधिकरणं तन्निष्ठाभावप्रतियोगितासा- 

मान्ये दव्यथः। तद्धे तुव्यपकत्वं-तद्धतुनावच्छद कावच्छिश्नभ्यापकत्वं, 

भवति हि समवायादिना घरत्वायर्वाच्छनक्नानधिकरणमहाकारपरि- 
माणाधिकरणमटाकाटनिघ्रघराभावरप्रातयागितासामान्ये घरत्वाव. 

चिद्धश्नत्वकाङॐकसम्बन्धावच्छिन्नत्वोभयाभावसच्वात्काटलिकसम्बं- 
घेन चघरस्वार्वाच्छन्न काटपरिमाणव्यापक तत्समानायिक्ररण्य च 

काटपरिमाण शति छखश्चषणसमन्ववः | यत्सम्बन्धेति । साध्यता. 

घच्छेदकसम्बन्धः । यद्धमः--साध्यतावच्छदकधर्मः। तत्र यदि 
यद्ध मोवच््छिश्नत्वाभावमान्रमुच्यत तदा समवायेन यो वह्धभा- 
वस्तस्य प्रतियागितावच्छदकसम्बन्धः समवायस्तन प्रतियोगयनाधे- 
करणपर्वतादिवृत्तिः स पव तत्प्रतियोगनावच्छदक च वहित्व- 
मिव्यभ्यास्िः स्यात् । यदि च यत्सम्बन्धरावच्छिन्नत्वाभावमान्रमुच्य- 
ते, तष्ठा तादृशस्य सयोगन घटाभावस्य प्रतियोगितायां सयोग 

सम्बन्धावच्छिन्नत्वसस्वादठयातिः स्यादत उभयमुपात्तम् । प्रतिय. 
गिनायां--घराभावायघरनिष्ठप्रतियागितायाम् । उभयामावससा- 
शिति । पकसच.ऽपि इयं नास्तीति प्रत्ययवङादुभयाभावस्य सयो. 
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धूमवान् वहः इत्यादावतिग्यापिवारणाय सामान्यपदसुपात्तम् । 

ननु प्रमेयवह्विमान् धूमादित्यादौ प्रमेयवह्विखावच्छिन्नत्वमपरसिद्धं 
४ ०. ¢ # म. [> ( [> 

गुरुधमस्यानवच्छेद कत्वादिति चन्न । कम्बुर्रवादिमान्नास्तीति प्रती- 

त्या कम्बुग्रीवादिमच्वावच्छिन्नपरतियेगिताविषयीकरणेन गुरुधर्मस्या- 
प्यवच्छेदकतस्वीकारादिति संक्षेपः ॥ ६९ ॥ 

पक्षवर्तित्वमित्यत्र पक्ष किं तदाद- 
(+ (> शु- = न 0 [® 
सिष।धयिषया शल्या सिद्धियेत्र न विद्यते । 

¢ ८ ¢^ ^ © 

स पक्षस्तत्र ईत्तिसज्ञानादनुमितिभेवेत् ॥ ७० ॥ 
विघतिः। 

गेन घटाभावीयघटनिष्ठप्रतियोगितायामनव्याहतत्वादिति भावः । 

धूमवान् वदह्वरिति । पवेत हति शषः । समान्यपद्-प्रतियोगिता- 
सामान्यमित्यत्रव्यसामान्यपदमः तश्च यावद् थकमित्यवोचाम, तद्- 
प्रवे पूर्वक्तटक्षणस्यारश्य सगमनादतित्यापिरायात्तैव। 

प्रमेयवह्विमानिति । पवेत इति शषः । अप्रसिद्धमिति। तथा 
चाग्यािरिति भावः। तत्न हेतुमाह गुरुधमस्येति । सभवति लधु 
धमं गुरो तदभावादति। प्रचामनुरोधन टलधुधमेस्यावच्छेद् कत्व. 
सभवे गुरुधमस्यावच्छेदकत्वानद्भीकारादिति भावः। प्ररत बहि 
त्वं रघु प्रमयवहिन्वं गुरु घारवच्छेद्क्वसम्भवेऽपि साध्यता 
वचर्खद कत्वं न, प्रमेय वाहित्वस्येवात्र साध्यतावच्छदकत्वात् तस्यच 
गुरुत्वादवच्छेदकत्वाभावः साध्यतावच्छदकत्वस्य सवत्र लक्षणेषु 
निविष्रत्वादवच्छेदकाप्रसिद्धनिवन्धनाग्यासिदूवांरा स्यादिति नि. 
धरः । परिहरति नति । इति सक्षेप इति । सकषिप्यदं व्या्धिरक्षण- 
मु्छीमत्यथः ॥ ६९ ॥ 

पक्चडृत्तित्वमित्यत्रेति । “उयाप्यस्य पश्चृत्ित्वधीः परामश्चं उच्यते 
हव्यश्च परामश्येटक्षणे पक्षद्रत्तित्व मित्युक्तं तत्र वाकयाथवुद्धा पदाथे- 

ज्ञानस्य कारणता वत्पक्षवुत्तित्वज्ञानस्य पक्चक्ष नार्धनत्वेन पक्चत्वमेव 
प्राडनिणैतव्यमित्पाहांकां सिषाधयिषवेत्यादिभ्रन्थन मुलरूच्छमयती 
स्यख्लण्डाथः । मुले पक्चतालक्षणस्य विस्पष्टमनायातस्वाच्तकककतुंकामा 
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सिषाधयिषयेति । सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धयभावः प. 

क्षता तद्वान्पक्ष इत्यथः । सिषाधयिषामात्रं न पक्षता विनापि सिषा- 

धयिषां घनगर्जितेन मेघानुमानत् । अत एव साध्यसंदेहोऽपि 
न पक्षता विनापि संदेहं तदनुमानात् । सिद्धो सत्यामपि सिषा- 
धयिषासच््वेऽनुमितिभेवस्येव, अतः सिषाधयिषाविरहविशिष्टतवं 
सिद्धौ विशेषणम् । तथा च यत्र सिद्धिनीक्ति तत्र सिषाधयिषायां 
सत्यामसत्यामपि पक्षता । यत्र च सिषाधयिषा ऽस्ति तत्र सिद्धो सव्या- 
मसत्यामपि पक्षता । यत्र सिद्धिरस्ति सिषाधयिषा च नास्तितत्रन 

विष्तिः। 

भङ्गधन्तरेण मूलाथेममिधत्ते सिषाधयिषा्रिरहति । सिषाधयिषा- 
विर्हविशिषएठा या (सिद्धिस्तदभावः सिषाधयपाभावेन विदिषए्रम्य 
साध्यनिश्यस्याभाव इति यावत् । पक्चता-पक्षतावांश्च पष्ठ इत्यथः । 
मुखे तज्-पक्षे, बृत्तित्वज्ञानात् -पक्षघ्त्तित्वावगाहिक्ञानात्, तेन न के- 
वरठयासिक्ञानादनुमितिप्रसङ्गः । मेघाचुमानादिति । गगन मेघवदग- 
जनादिव्यादो गृदमध्यस्थस्य सिषाधायिषाविरहकालेऽपि अनुमिते- 
रानुभविकत्वादिति भावः । अत पव--वक्ष्यमाणदूषणादेव, अनुमितेः 
पूव स।ध्यसन्देदो नियमेन जायत शइत्यभिप्रत्य 'साध्यसरन्देहः 
पक्षते'ति प्राचामुक्तिरपि नियुक्तिकत्वादुपक्ष्यैवाति। तञ हेतुमाह 
विनापीति । तदनुमानात्-मेघानुमानात् सिद्धौ सत्यामपीति । 
इन्द्रियसन्निकषजन्थं ज्ञान सिद्धिः तस्याः पवतादिपक्षे पर्वतो 
वहि मानितिप्रत्यक्चज्ञानस्य सत्वेऽपत्यथेः । पवेते वन्हिविषयकानु- 
भिति भवेदितीच्छासखवऽप्यनु्मिततिर्वारयितुमशक्यैव । यद्यप्यनु- 
पिति प्रति प्रत्यक्षस्य प्रतिबन्धकत्वेनानुमित्यसम्भवस्तलथापि लिषा- 
धयिषारूपोत्तेजकसद्धवेऽनुमितिभव्येवति हदयम् । प्रतिषन्धक- 

सद्धावेऽपि सामश्रीसहकारेण का्यैजनकल्ेमुत्तजक्रत्वम । पव 
हायुमितौ सिषाघयिषोत्तजिका तदृविरहविशष्टसिद्धिरेव विरो 
धिनी तवमाव पव हेतुः । अतः चतुथ्येन्तात्तसिः तादक््पक्चता- 
सिद्धशच्र्थामत्यथः । सिद्धौ विशेष्ये सिषाघयिषाविरहविर्चिटत्व वि- 
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पक्षता-सिषाधयिषाविरहविरिष्रसिद्धेः सत्वात् । ननु यत्र परामशं- 
[4९ (क [प 

नन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिषा तत्र सिषाधायेषाकारे परामदनाश्ा- 
® € (न 

स्नालमितिः, यत्र सिद्धिपरामश्चेसिषाधयिषाः क्रमेण भवन्ति तत्र सिषा- 

धयिषाकारे सिद्धर्नाशास्मतिवन्धकराभावादवानुमितिः, यत्र सिषाधयि- 
षासिद्धिपरामशौः सन्ति तत्र परामरोकरे सिषाधयिषैव नास्ति, एव- 
मन्यत्रापि सिद्धिकाले परामशेकटे च न सिपाधयिषा-येाग्यविभुविरो- 
षगुणानां यौगपद्यनिषेधात् , तत्कथं सिपाधयिषाविरहवििष्टसं सिद्धे- 
विशेषणमिति चेन्न। यत्र वहिम्याप्यधूमवान् पवतो वहिमानिति प्रत्य- 

क्ष स्मरणं वा, ततः सिषाधयिषा तत्र पक्षतासंपत्तये ताद्िशेषणस्याव- 
इ्यकत्वात् | 

ॐ, 9 क [4 (> क [०९ 

अत्रेदं बोध्यम् । यादृश्या शसिषाधयिषासक्वे सिद्धिसस्वे य- 

लिज्गकानुमितिस्ताददतादरसिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धयभावस्तछि- 
विवृतिः। 

शषेषणमावदयकम् । यज्-स्थरे, सिद्धिः-साभ्यनिश्चयः। सिद्धेः सत्वा- 
दिति। सिद्धेः स्वन तदभावरूपपक्षताया अभावादिति मावः। 
परामशानन्तरं-परामरशेद्धितीयक्चणे, ततः-सि द ध्युत्परत्तिीद्धतीयक्षणे । 
परामहानादादिति। अनुमितिकारणीभूतपरामश्चात्मकन्ञानस्य क्षणि- 
कत्वेन न।श्ादिलयथः । यत्र सिद्धिपरमश्चाति । प्रथमे सिद्धिः दितीये 
परामरोः तृतीये क्िष।धयिषा शत्येवमव्यवधानेन भवन्तीत्यथंः। 
प्रतिबन्धकाभावादिति । अनुमिति प्रति यः सिद्धरूपः प्रतिबन्धक- 
स्तद्भाव।दित्थथः । योग्यविसुगुणानां-प्रत्यक्चयोग्यविभुगुणानाम् । 
यौगपद्यनिबधात्-पकका।लाघच्छेदे नोत्पत्तरनभ्युपगमात् । कथ. 
किमथेम्। ततो-द्िनीयक्षणे, सिषाघयिषा-पवते बन्हजुमितिमे जा- 
यतामितीच्छा, तद्धिश्लेषणस्य-सिषाधयिषाविरहविद्िष्त्वविश्लेष- 

णस्य, तथा चत्र कवरसिद्धथमावाभावेपि सिषार्धयषाषिरहबषि- 
शिषए्टसिद्धरभावात्पक्षता निराबाधेवेति भावः| 

याङ्गकेति । यद्ध तुकेव्यथेः। तेन~-तत्तदि च्छाया उनत्तजकत्वाङ्की. 



१३ सिद्धान्नसुक्तावली 

ज्गकालुमितौ पक्षता | तेन सिद्धिपरामशेसच्वेऽपि य्किचिज्जञानं 
मे जायतामितिच्छायामपि नानुमितिः । वहिव्याप्यघूमवान् पवतो 

न (५ 

वह्विमानिति प्यक्षसत्वे प्रस्यक्चातिरिक्तं वदिक्ञानं जायतामिती- 

च्छायां तु भवत्येव । एवं धूमपरामशसस्े आलाकेन वहिमनुमिनु- 
यामिवतीच्छायामपि नाचमितिः। सिषाधाधेषाविरहकारे यादशमि- 

(~ _ (€^ ^~ 

द्विसे नानुमितिस्तादश्ची सिद्धिरवििष्येव तत्तदनुमितों प्रतिबन्धिका 

वक्तव्या | तेन पवतस्तेजस्वी पाषाणमयो वहिमानिति ज्ञानसच्वऽप्यनु- ` 

मितमे विरोधः । परन्तु पक्षतावच्छदकसामानाधिकरण्यन साध्यसि- 
द्धावपि तदवच्छेदनानुभाकतेद रानासक्षतावच्छेकावच्छेदेनानु मितिं प्रति 

विवृतिः। 
क 

कारिण, सिद्धिपरामरैसस्वे--वहिञ्याप्यधूमवान्पवेता बह्धिमानिति 
सिद्धचात्मकपरामहोसद्धावकाले । नानुमितिरिति । नानुमित्यापन्ति- 
रित्यथेः । तदिच्छाया यत्किञ्चिजज्ञार्नावषयकरत्वेन प्रृतानुभमेतिसा- 
मग्न्यामुत्तजकत्वाभावादिति भावः भवत्यवेत्यनुमितिरित्यनन स- 
स्बन्धनीयम् । तदिच्छायाः प्रत्यक्षातिरिकतवहुथनुमितिज्ञाने उत्तजक- 
त्वेन विद्यमानत्वादिति भावः। तहङ्धकत्वनिवश्चस्य प्रयाजन दश्री 

धति पवमित्यददिना। धूमपरामशससवे बाह्नव्याप्यधूमवान्पवतो वहि 
मानित्यत्र आलोकेन हेतुनेति हषः । बह्धिमवुभिचुयामितीच्छायामयपि 
नायुमितिरिति। वह्यनुमितिमं जायतामितीच्छासस्वेऽपि नानुमि- 
व्यापल्िरित्यथैः । तदिच्छाया यङ्गकपरामन्नात्व तलिङ्गकत्वं नेति 
द्रषतपरामर्च उत्तजकत्वमपि नेति भवः। विशिष्येति । पर्वतो 
वह्विमानत्यनुभितो पवेतत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितवह्ित्वाव- 
च्छिक्नप्रकारताक्षालिनिश्चयत्वेन सिद्धधात्मकश्चानस्य प्रतिबधकत्वं 
घकतव्यमित्य्थः। तेन तादशसिद्धे विशिष्यैव तत्तदनुमितिप्रतिबन्ध- 
कत्ववक्तव्यत्वेन । ज्ञानसत्वे ऽपीति । सिद्धधात्मकक्ञानसस्वेऽवाव्यथः। 
अयुमितेः-पवतो चह्विमानिस्यनुमितेः। न विरोध इति । अयं मावः- 
तद्ि्ञेष्यकतस्प्रकारकाुपितौ तद् विकशेष्यकतत्परकारकश्ानस्य विरो- 
धित्व भवति । मरहृतेऽनुभितिश्ान तु प्वेवत्वावच्छिन्नविश्चेष्यता- 



मूलचन्द्िको पता। १३५ 

पक्षतावच्छकावच्छेदेन साध्यसि प्रतिबन्धिका, पक्षतावच्छ- 

दकसामानाधिकरण्यनानुमिति प्रति तु सिद्धिमत्र विरोधि । 

इदं तु बोध्यम् | यत्रायं पुरुषो न वाते संशयानन्तर पुरुष- 

त्वग्याप्यकरादिमान् अयमिति ज्ञानं ततासत्यामनुमेत्सायां पुरूषस्य 

प्रत्यक्ष भवति न त्वुमितिरतोऽनुमित्साविरहविशिषटसमानविषयकप्रत्य- 
विघतिः। 

निरूपितवहित्वावच्छिक्नप्रकारनाह्ास्येवारस्ति परन्तु सिद्धिक्ञानं वि- 
परीनमर्थत् तेजस्त्वावच्छिन्नप्रकारकं पाषाणमयत्वावच््छिन्नवि- 
कराष्यक मिति न विसोधित्वमिति । स्ाध्यसिद्धावपीति । साध्यस्य 
घहच देः सिद्धि सस्व ऽपीत्यथः । तद वच्छदेन-पक्चतावच्छदकावच्छ- 
दकेन । पश्चत।वच्छेदकति। पवतीययावतृशिखरबुच्यनुभमिति प्रती. 
त्यर्थः । पक्चतावच्छेद्कावच्छेदन साध्यसिद्धरवेति । पवतीययावत् 
शिखरेषु वह्धिविषयक पत्यक्षन्ञानामिव्यथः। पवतरिखरब्नस्यनुमितिं 
प्रति तु सिद्धिक्षानमाच्रं विरोधीति। अथोत्-पकरदिखरवृच्यनुमिता- 
वेकरिखलरवृत्ति याघच््छिखिरवृत्तिवा ज्ञान विराधि ज्ञानानां प्रति- 
बध्यप्रतिबन्धकमावः समानविषयकत्वनाथ चाधिकविषयकत्वेनेव 

@ छ. 

भवति न प्रातिबध्यज्ञानान्न्यूनविषयावगादिक्लान कदापि विरो 
घीति यावत् रिखरब्रच्यनुमितावकरिखरवृत्तिक्षानं न विरो्धाति 
स्थुखाथः। 

स्वसिद्धान्तस्ुपदश्चयति ददन्तु बोध्यमित्यादिना करादीत्यादिना 
चरणाद ख्पग्रहः। न त्वनुमिातीरति । तत्रानुमितिप्रत्यक्षसामग्न्योर्वि- 
दयमानत्वेऽपि अनुमितिसाममग्रीसदहकारणी अनुभित्ता यदि न भवे- 
तदा प्रत्यक्षमेव नानुमितिरिति भावः| अताऽनुमिन्लाविरहेति। 
अथीदुक्तासद्धान्तादयुमित्साविरहविशिएानुमितिसामर््रीं प्रति स- 
मानविषयकप्रत्यक्षसामग्री प्रनिबन्धिकव्युत्तरणानुषङ्कः। त्र दष्ठान्तः 
कामिनीति । यथा वियुक्तस्यासक्तपुरुष्रस्य कसिनीसयागेच्छान्य- 
कायप्रतिवन्धिका स्वभावततस्तथेयमरपि अयमथा- 

रमणीभव समपनीय तमः कमनीयतामाधेत न क्षणतः। 
प्रतिभाषरेन विकलः सक्रलं जनमष नैव वुवुधेऽपि दपः ॥ 



१३६ सिद्ान्तसुक्ताषली 

क्षसामग्री कामिनी जिज्ञासादिवत्स्वातन्व्येण प्रतिबन्धिका । एवं परामश- 
नन्तरं विनापि प्रव्यक्षच्छां पक्षादेः पव्यक्षाजुयत्तः प्रव्यक्षच्छाविरह- 

विशिष्टानुमितिखामभरी भिन्नविषयकप्रव्यक्षे प्रतिबन्धिका ॥ ७० ॥ 

हेतुप्रसङ्गाद्धलवाभासानिविमजते-- 
४९ ५, [५ [९ @ _ 

अनकान्ता वरूद्श्चाप्यासद्ः प्रातपातन्षतः। 

कालालययापदिष्टशच हेत्वाभासास्तु पञ्चधा ॥ ७९ ॥ 
आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः । 
् $ (क क (कर क ५ तथेवानुपसंहारी जरिधानेकान्तिको भवेत् ॥ ७२ ॥ 

विघ्रतिः। 

द्त्यादिपयेः मदीये सुखतानचरित्रकष्ये सविदोषमभिहिनः। 
परामश्शानन्तर-वहिव्याप्यधूमवान्पवेत इत्यादि परामशानन्तरं । 
विना प्रत्यक्षेच्छामिति । पक्षादिविषयक प्रत्यक्षं मे भवतु हत्याका- 
रिकच्छामन्तरेण । भिन्नविषयकति । अनुमितिविषयाभिन्नवषय- 
केत्यर्थः ॥ ७० ॥ 

व्याप्तिं सम्य प्रसङ्सङ्गव्या रदेत्वाभासनिरूपणमारभमाण 

आह हेतुभ्रसङ्गादिति। हेतुनिरूपिततप्रसंगसंगतेः प्रयोज्यत्व प्ञ्चम्यथेः 

विभागान्वाय कमत्व द्वतीयाथः ! प्वच हेतुनिरूपितप्रसगसगति- 
प्रयोञ्यहेत्वाभासकमेककिमागानुक्रूुलङृतिमान् ग्रन्थकार हति वा- 
कयार्थः ॥ हेत्वाभासान्विमजत शति । स्वसममिव्याहतप्दाथंता- 
च्छद्केत्यादि विभज्ञेरथं इत्थ रापनीयः-स्वन विपूवैकभजघातो- 

ग्रहणं तत्सममिव्याहतपदं हत्वाभासपद् तदथतावच्छदकधमों हे- 

त्वाभासत्वं तदु्याप्या मिथो विरुद्धा यावन्तो धमी अनेकान्तिकत्वा- 

दयस्तस्प्रकारकज्ञानमनेकान्तो विरुद्ध इत्यादि तदनुकूखव्यापारः 

पद्यात्मकवाकयप्रयोगरूपः स एव विभाग पवमन्यत्रापि । अच्र यद्यपि 
"प्रसङ्गः कारणे हेतुरिति' वैजयन्त्या हेतुप्रसङ्गयोरनथान्तसर्त्वं तथापि 
प्रसङ्गशब्दोऽत्र प्रकरणवाची बोध्यः। ननु देत्वाभासपदाथं पव 

तावन्नास्तीति कुनस्तद्विभागो लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धि्- 

वतीत्याभयुक्तोक्तरित्यतो हेत्वाभासं लक्षयति तटश्चणं स्विति । 



सूलयन्द्रिकोपेता । १३७ 

तलक्षणं तु यद्धिषयकतवेन ज्ञानस्यानुमितिविरोपिवं तत्वम् । 
तथाहि -म्याभिचारादिविषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधिखात्ते दोषाः। 
यद्धिषयकर्वं च यादृशविरिष्टाेषयकत्वं बाध्यम् । तेन बाधञ्चम- 
स्यानुमितिविरोधिखेऽपि न क्षतिः । तत्र पवेतो वदहथभाववानिति वि- 
शिष्टस्याप्रसिद्धत्वान्न हेतुदोषः । न च वहयभावव्याप्यपाषाण- 
मयत्ववान् पर्वत इति पर।मशेकाङे वहिव्याप्यधूमस्याभासत्व न स्यात्- 
तत्र वहथमावत्याप्यवान्पक्ष इति विशिषएटस्याप्रिद्धत्वादिति वाच्यम् | 

इष्टापत्तेः, अन्यथा बाधष्यानिव्यदोषत्वापत्तेः, तस्मात्तत्र वहयभाव- 

व्याप्यपाषाणमयत्ववानिति परामदेकारे वहिव्याप्यधूमस्य नाभास- 

विघतिः। 

तच्छब्दाऽत्र देत्वाभासपरामकशोकः। यद्विषयकत्वन-उयभिचारादि- 
विष्रयकत्वेन, क्ष(नस्य-वह्धिमान् प्रमेयत्वादित्यादावय हेतुव्यमिचार. 
त्यादिश्चानस्प, अनुभिनिविरो घत्व-वह्धिमानित्याद्यनुमितिविरोधित्व, 
तरवं हेत्वाभासत्वमित्यथेः । यत्र परमयत्वादिहेतो व्यभिचारादि- 
निश्चयो न ततोभ्चुमितिरिते भावः | त-~व्याभिचरद्यः, बवाधभ्च 
मस्य-पवेतो वह्यमाववानित्यादिबाधश्रमस्य, अनुमितिविगोधित्वेऽ 

पि-अनुमितिविरोधितावच्छेदकत्वेऽपि, न स्षतिः-न बहधभावादाव- 
तिढ्यािः। तच्र-पवतो वह्किमान् घुमादित्यत्र, विरिष्टस्य-वहचभ'व- 
वि्लिष्टस्य, पक्षे वास्तविकसाध्यामावस्त्वे बाधा न साध्याभाव. 
भ्रमे प्रङृतहेतोदैप्रत्वामेति भावः। सत्प्रतिपक्चस्यानिस्यदोषस्वका- 
दिन उद्दनम् नचति । बह्श्चभावव्याप्यपाषाणेति । यत्र सिद्धान्तिनो 
धूमहे ताबहिव्याप्यधूमवानिति परामश्। जातस्तत्र बादिनोऽपिषा 
षाणमयत्वहतावहयमावन्याव्येत्यादिपरामश्चा जायते तत्रेव्य्थः। आ 

भासत्वं-हेत्वाभासत्वम् । न स्यादिति । पाषाणमयत्वहतुना धुमरूषप 
हेतोराभासत्वं न युक्तमित्यथः । विशिष्टस्याप्रस्द्धित्वादिति। षा 
वाणमयत्वहेतो बह्यमावनिरूपितव्याप्यत्वासवादिति भाषः। सं 
माधानमिष्टापर्तारति। तथाच धूमादिसद्धत्नां विरोधिहेतुखस्वेऽ 
पिन दु्टल्वमिति भावः । विपक्षे दाषमाद अन्यथेति । बहिष्या 

१८ 



१६८ सिशडान्लसुक्तायरी 

त्वम् , ध्मादनुमितिप्रतिबन्धमात्रं, हेतुस्तु न दुष्टः | इत्थं च साध्या- 
माववद्वु्तिहत्वादिकं दोषः । तद्वत्वं च हेतौ येन केनापि संबन्धेनेति 

नव्याः । 

परे तु यद्विषयकलेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वं तद्वत्वं हेत्वा 
भासत्वम् । सप्परतिपक्षे विरेधिव्याप्त्यादिकमेव तथा | तद्र्व च हेता- 
ज्ञोनरूपसंबन्धेन । च चैवं वाहिमान् धूमादित्यादौ पक्षे बाधश्रमस्य 
साध्यामावावेषयकत्वनानुमितिविरोधिव्वाञ्ज्ञानरूपसंबन्धेन तद्र ्वस्यापि 

विश्रतिः। 
प्यधूमस्याभासत्वस्वीकारे इत्यथं: । अनित्यदोषत्वापत्तेरिति । पक्ष 
साध्याभावश्चपदश्ायां सद्धतावपि वोषवच्वापत्तेरित्यथैः | तद्स्वं 
च-पताटशदोषत्व च। यन केनापि । इयांस्तु वि्ेषः। यद् उ्याभ- 
चारादो तादात्म्येन वाधादावेकन्ञानविषयत्वनेवमन्यत्रापि वोध्यम् । 
पतत्समये हेतुषदाभासन्त इति हेत्वाभासा इति व्युत्पत्या हत्वा 
भासशब्दो दुहे तुपरः॥ 

परे तु-सत्प्रतिपक्षादरनित्यद्ाषत्ववादिनस्तु शत्याडुरिव्यच्रि- 
मेणान्वयः । पतत्छखमये हेतोराभासा हेत्वाभासा इति व्युत्पर्या 
देवशब्दो दोष्रपरः । यद् विषयकत्वनेत्यादि । क्ञान यद्विषयकतयाऽ- 
चुमिति प्रतिबध्नातीव्यथः । तथा-दापाधायक्रम् , तदत्व-च विरो. 
विध्याप्ल्यादिमस्व च!क्नरूपसरम्बन्धन-एकन्ञ(नविषयत्वसम्वन्धन। 
भाकत नचति । पवमिति । सत्प्रतिपक्षस्यानित्यदाषत्वस्वीकार इत्य- 
थः । अजुभिीतविराधित्वादिति । वह्िमान्धूमादित्यादिस्द्धतुस्थले 
पश्च साध्यामावसकच्वेन वाधाभावेऽपि वह्यभाववान्पषतं इति वाध- 
्मस्यैव साध्याभावविषयकत्वेन वद्धिमानित्यनुमितरविंसोधित्वा- 
दति भावः। अत्र मते यदूविषयकत्वनेत्यस्य यत्प्रकारकत्वेनार्थं 
पव च यत्यदेन वह्कधभावस्य प्रहात्तद्धत्वं वहयमावे धूमे च, सद्ध- 
तधूमादेः। न चस्यादिना शकितमनिव्यवादी परिहरति तत्रेति । पर्व. 
ते षह्ठिमान् धुमादित्यत्न बाधकाङीनधरुमादिसद्धतावित्यथैः। सत्र 
इका वहिमान् धूमादित्यत्र, तत्कस्पनात्-्ञानस्य सम्बन्धत्वकद्प. 
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सतत्वास्सद्धेतोरपि बाधेतत्वापत्तिरिति वाच्यम्| तत्र ज्ञानस्य संबन्धत्वा- 
कल्पनात् । अत्र ससतिपाक्षित इति ग्यवहारेण तत्कस्पनात् । तत्र 

चाधित दति भ्यवहाराभावा्त्याहुः । अनुमितिविराधिखं च अनुमि- 
> =, क 

तितत्करणान्यतरविरोधिष्वम् । तेनैकत्र हेतो व्याभेचारमरहे हेत्व- 
नतरणानुमिव्युत्पत्तस्तदभावाद्यनवगाहित्वाच्च व्यमिचारज्ञानस्यानुमिति- 

विरोधिल्वाभवेऽपि न क्षतिरिति संक्षपः । 

यादशपक्षसाध्यहैतौ यावन्तो दोषास्तावदन्यान्यस्वं तत्र हेत्वाभास- 
त्वम् । पञ्चत्वकथनं तु तत्संमवस्थलाभिप्रायेण । 

एवं च साधारणाचन्यतमत्वमनैकान्तिकलम् । साधारणः 
साध्यवदन्यव्रात्तहेतुः । तेन च व्यापिमरहप्रतिबन्धः क्रियते । असाधा- 

रणः साध्यासमानाधिकस्णो हेतुः । तन साध्यसामानाधिकरण्यम्रहः 

विघ्तिः। 

नात्; तत्र-बाधभ्रमकार्टने सद्धतो, तेन-अनुमितिपदस्यानुमिति- 
तत्करणान्यतर परत्वेन! व्यभिचारिणि-- देते न्यभिचारिण्यञ्यापति- 
घार्णाय तत्क्रणनन्यतरत नवद्तामपलयथः | यथाश्रुतवरावत्वाः 

नङ्कार कारणमाह तेनेति । पकदे तवेति । यथा वहिमान्प्रमेयत्वा- 
दिति पमेयस्वहेतो, हेत्वन्तरेण -धूमरूपदेतुना, सद्भावादिति 
साक्षात्साध्याभावादीत्यथः । न क्षतिः-धूमवान्वहरित्यराद्ा नाव्या. 
पतिः । अधिकमन्यत्राक्तमित्याह सक्षप इति । सक्चषपण देत्वाभाससा- 
मान्यलक्षणमिदसमुक्तामत्यथः। 

यादरासाध्यपक्चहेताविति । यत्ूयत्धमावच्छिन्न दोष- 
ठयवहारः सप्रदायसिद्धस्तावदन्यान्यत्व तञ्त्यद्।षस।(- 

मान्यलक्चषणमिवत्यथेः । पञ्चत्वकथनमिति । इदमभिधानं सष्य- 
{मिचारविरुदडधप्रकरणसम्साध्यसमातीतकाल।ः पञ्च हत्वाभासाः 
इते गातभमायमतानुराधन माणकृतामन्रव समते: काचच्त् भवेस 

चासिद्धसदिग्धमालङ्ख कादयपोाऽत्र्वी'दित्युक्तदैत्वाभासत्रित्त्रमवा- 
ष्ुरिति स्तक्षपः। तत्समतरेति । गन्याभाववाति जरे स्नेदस्प सराव् 
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अरतिबध्यते । तथा शब्दो नित्यः शब्दत्वदिित्यादावसाधारण्यं शब्दो- 
ऽनि्यः शब्द्वादिस्यादौ स्रसाधारण्यभरमः | अन्ये तु सपक्षाव्र- 
तिरसाधारणः । सपक्षश्च निधितसाध्यवान् | इत्थं च शब्दा- 

ऽनित्यः शब्दत्वदिप्यादौ यदा पक्षे साध्यनिश्चयस्तदा नासाधारण्य 
तत्र हेतुनिश्चयादिति वदन्ति । अनुपसंहारी चात्यन्ताभावाप्रतियो- 
गिसाध्यकादिः । अनेन च ग्याक्तेरेकव्यापिक्ञानप्रातिबन्धः क्रियते । 

विवतिः। 

व्यभिचारित्वे गन्धवत्प्रुथिव्यामसर्वाद् विरुद्धत्वं गन्धरूपसाध्याभा- 
वसाघक्रस्य पृथ्वीत्वहेत)ः सस्वात्सत्पतिपक्चन्वं ब।युरूपपक्षेऽसस्वात् 
स्वरूप!सिद्धत्वं गन्धस्य पक्ष प्मावाद्वाधितस्वमवं रीत्या वायुगेन्ध. 
धान् स्नहादिन्यादौ पञ्चानामपि हेत्वाभासानां सभव दति त।त्पयेम् । 
तन्तर्स्थदायदोषसामान्यटक्चषणममित्रेत्येव पञ्चधा विभागाच्चारण. 
मिति भावः। 

साधारणादीवि । साधारणासाधारणानुपसहायेन्यतमत्वमन- 
कान्तिक्रत्वमित्यथंः। साध्यवदन्यत्रुत्तिरिति। साध्यवतः सपश्चा- 

दन्यस्मिन् विपक्षे बृत्तिवेतनं यस्य सः पवतो वह्िमान् प्रत्ेयत्वा- 
दित्यत्र प्रमयत्वस्य स्पक्ष-महानसादो, विपक्षे-हदादौ, च वर्तमा- 
नत्वात्लाधारणस्व मेवमन्वद्प्यूदनीवम् । अन्ये त्-प्रा्स्तु। इति 
घदरन्तीस्यत्रिमरणान्वयः । सपक्ताचुत्तिः सपक्षे न वुःत्तः स््थातर्यस्य। 
निशितसाध्यवानिति । साध्यप्रकारकनिणेयविराष्यक्र इत्यर्थः| 
पक्षे -श्चष्दे, साध्यनिश्चयः--अनित्यत्वरूपसाध्यनिश्चयः, न।स।- 
धारण्यं हाष्दत्वस्येति हेषः। तत्र-निश्चितसाध्यवाति पश्चे। अत्यन्ता 
अवेति । अव्यन्ताभावस्याप्रतियोगी कव खान्वयीत्यथंः। साध्यका- 
दिरित्यादिना हेव्वदेः परिग्रहः अनेन-अयुपसहारिणा, अयमेव चा. 

न्वयभ्याच्त्या केवलान्वयिसाध्यकऽचुमितिमप्युत्पाद यतीति ध्येयम् । 
उदाहरणमस्य स्वेमनित्यं प्रमेयत्वादिति । परतिबवन्धक्रः अनुभिते- 
रिति शषः | अनुमितिप्रतिषन्ध एव चास्य दुषकताबोजम् । सस्प्रति- 
पक्ति त्विति । विरुद्धात्सत्प्रतिषश्स्य भद बो धकस्तुशब्दः । पषमनग्रऽ- 
पि तुः स्याद्धदरेऽ्रधारणः' इति कोशाः । प्रातदेतुः-प्रतिक्लो हितीयो 
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विरुद्धस्तु साध्यव्यापकीमूताभावप्रातियागी । अयं साध्याभावप्र- 

हसामग्रीस्वेन प्रतिबन्धकः । सस्मतिपक्षे तु प्रतिहेतुः ( द्वितायहेतुः ) 

साध्यामावसाधकः अत्रतु हेतुरेवेति विकेषः। साध्याभावसाधक 

एव हेतुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इति अशक्तिविशेषापस्थापकतवाञ्च 
विशेषः । 

सस्परतिपक्षः साध्यभावत्याप्यवान्पक्षः | अगरहीताप्रामाण्यक्रसा 

ध्यव्याप्यवत्वापस्थतिकालीनाग्रहाताप्रामाण्यकसाध्यामावन्याप्यवच्वाप- 

परस्थितिविषयस्तयेव्यन्ये | अन्न च परस्पराभावन्याप्यवत्ताज्ञानास्रस्परा- 
नुमितिप्रतिबन्धः फरम् । अत्र केचित् । यथा घटामावन्याप्यवत्ताज्ञाने 

विवृतिः। 

हेतुः, अन्न-विरुद्धे । साध्यसाध्रकत्येनेति । दन्द्वान्त इति न्यायेन सा 
ध्यत्वेन साधकत्वेन चत्यर्थो द्रएव्यः। अशाक्तिविहषापस्थापकत्वात्- 
शाक्तिविशषोपस्थापकत्वाभावात् । प्रयोकतुपुरुषस्येति शेषः । 

तधि ङईन्मतन सत्प्रतिपक्षलक्षणमाद सत्प्रतिपश्च इति । साध्या. 
भावेति । साध्यामावस्य व्याप्यः साध्याभावब्याप्यः तद्वान्, साध्या- 
भावव्या्धिविश्िष्टहेतुमति पश्च तवव्यपदेश् इत्यथः । अस्यादाहरणं 
हदो बहधभाववान् जखादित्यादि । अयं च न्याये प्रकरणसम इत्यु- 
ख्यने तथ। चोक्तं न्यायमाष्ये धयस्मास्प्रकरणचिन्ता स निणयाथेमुष. 
दिष्टः प्रकरणसमः सत्प्रतिपश्चव्यवदहारोपयिकमन्यषां सत्प्रतिपक्षल- 
क्षणमाह अगरदीतेति। अग्रुदातमनिशितमप्रामाण्यं यस्य तादक् यत्सा- 
ध्यव्याप्यवत्वेलयायर्थः। अत्र च-सतपरतिपक्ष च । परस्पराभावेति। परस्प- 
रसाध्याभावत्यथः। अनुमित्यनुत्पत्तिरव च दुषणम् । केचित्-रत्नङ्ञो- 
शछकारादय इत्याहु रिव्युत्तरणान्वयः । घट।भ।वेति। पूषमधघकारादि. 
दोषविक्ेषेण घटवति स्थल हत्यपि बोध्यम् । भत्र चक्षुःसयोगात्मक्ष- 
गुणो दोषातप्रवकः । शद्धः सत्यपीति । अदुषितनक्नस्य पूवे शख शङ्ख 
स्वक्ञानऽपि पुनः पित्तादिदोषेण तत्र पौतिमवुद्धिरत्पथते पवमक्र 
गुणाहो षस्य प्रवल्यम्। अथोौत् दवैत्यश्चानं दुवेलं पीतस्वज्ञानं प्रवलम्। 
कोरिद्रयेति। अन्धकारे स्थाणुपुरुषयोः 'स्थाणुवो पुरषो षे'ति प्रत्यये 
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विद्यमानेऽपि षटचक्षुःसंयोगे सति घटवत्ताज्ञानं जायते । यथाच 

शङ्क सत्यपि पीतत्वाभावन्याप्यशचङ्कुरववत्ताज्ञाने सति पित्तादेदोषि पीतः 
~ ^ © न ® (~ @ = क 

राङ्क इति पजायते एवं कोटिद्रयग्याप्यदशेनेऽपि कोटिद्वयस्य भरत्यक्ष- 
खूपः सद्यो भवति तथा ससमतिपक्षस्थल संशयरूपानमितिमवत्येव । 
यत्र चेककोरिग्याप्यदशीने तत्रायिकबरुतयां द्वितीयकोटिभानप्रतिब- 
न्धान्न सद्यः । फट्वकेन चाधिकसमबलमावः कटप्यत इति वदन्ति । 
तन्न। तदभावव्याप्यवत्ताज्ञाने सति तदुपनीतभानविरेषरान्दबोधदिरनु- 

दयाह्टोकिकरसंनिकषीजन्यदोषविशेषाजन्यज्ञानमात्रे तस्य प्रतिबन्धकता 
लाघवात्, न तुपनीतभानविदोषे शाब्दबोधे च प्रथक्प्रतिबन्धक्ता 

गौरवात् । तथा च प्रतिवन्धकसत््वात्कथमनुमितिः । नहि लोकरिकसं- 
निकपस्थले प्रत्यक्षमिव सततिपक्षस्थरे संरायाकारान॒मितिः प्रामा- 

विघतिः। 

तच्वसूपक्राटिद्रयदशहयनेऽपात्यथः। पवमच्र गुणदोषयोः समबलङत्व 
वत्प्रतिपक्चेऽपि योहैत्वोः समबरुवच्वात्पवेतो वन्हिमान्न वति सह- 
यरूपानुमितिर्निंराबाघेवेति भावः । पएक्कोरोति । पकक) रिग्याप्य- 
दच्क्षानस्य चासदिभ्वत्वम्। न सकश्ाय इति । परचता वहिमान्नवेति 
संदायो न भवतात्यथंः। फटवरेन-फलानचुरोधन॥ परिहरति-तश्नेति। 
तद् मावव्याप्यति । स!ध्यामावव्याप्येत्यथेः । शाब्दबोधादेरित्यादि. 
नाऽनुनमिल्युपमित्योः परिग्रहः । क्षानमात्र-तादटशज्ञानत्वावच््छिन्ने, 
तस्य-साध्यामावव्याप्यवत्ताज्ञानस्य। रखुघवादिति । शाब्द्रबाघादि. 

ज्ञानस्य पदक्ञानजन्यत्वेन पीतः हहेख इत्यन्य पित्तादिदोषविकश्ेष- 

जन्यत्वेन साध्याभावव्याप्यवत्ताज्ञानस्य पुव प्रति प्रतिबन्धकस्वेन 
द्विताय पतत्यतखघत्रामत भकः बृथक्भ्रतवधक्तात। तदुप 

नीत मानं भ्रति तचू!उ्दबोधं प्रति च पृथक्प्रतिवेधकत्वं न साध्या 
मावनव्धाप्यवत्ताज्ानस्य स्वीकतन्यं प्रतिबधकताद्ये गौरवादिति 
निगेकिताऽथः। 

प्रतिवन्धकसस्वात--सत्प्रतिपक्षस्थलऽपि पू्वेक्तक्षानरुपवि 
धेनः सद्धावात्। कथमनुमितिरितः दुरा वा्युक्तव वायुभितिरित्य 



मूरचन्द्रिकोपेता । १४२ 

णिकी, येनानुमितिभिन्नसनापि विशेषणीयम् | यत्र च कोरिद्य- 
व्याप्यवत्ताज्ञानं तत्राभयत्राप्रामाण्यज्ञानात्तचयो नान्यथाऽगृहीताप्रा- 

माण्यकस्येव विरोधिज्ञानस्य प्रतिवन्धकत्वादिति । 

असिद्धिस्वाश्रयासिद्धदधायन्यतमत्वम् । आश्रयासिद्धिः-पक्षे प. 

क्षतावनच्छेदकस्यामावः । यत्र च काच्चनमयः पवतो वहिमानिति 

साध्यते तच्र पवतो न कश्चनमय इति ज्ञाने विद्यमाने काञ्चनमये 

विवृतिः। 

थः। अनुपमेतेरपि पूवक्तन्ञाननिषटप्रतिवन्धकतानिरूपितप्रतिवध्यताव- 
च्छदरकाक्रान्तत्यादिति भावः । भ्रत्यक्चपिवः-प्रत्यक्च प्रमाणामिवः सश्- 
याकासा-संदेटरूपा । अनुमितिभिन्नत्वेनति । प्रतिवध्यप्रतिबधक- 
भावनेयमरशरीर इति शेषः। यत्र च-स्थाणुवा पुरुषो वेत्यत्र च। 
प्रतिवधकल्वादिति । तता न ससप्रतिपक्षस्थलटे सदायारूपानुर्मिति- 
भवतति ॥ 

आश्रवाक्ेद्यादीत्यादिपदं स्वरूपासिद्धव्याप्यत्वास्तिद्धी संगर 
ह्व(ति॥ पवबञ्चाश्रयासिद्धस्वरूपासद्धिव्याप्यत्वासद्यन्यतमत्वम- 

सिद्धत्वं तद्धिश्नव्व सति तिषयतया परामशशप्रतिवन्धकावच्छेदकत्वं 

वा तत्वम् । अश्रयासिद्धलक्षणमाह~-पक्े पक्चतावच्छेदकस्याभाव 
इति । परामशेप्रतिवध इति । वबहिव्याप्यधूुमवान् कांचनमयः पवत 
इति परामशंस्य प्रतिवध इत्यथः । स्वरूपासिद्ध टंक्षणमाह -पक्चे 

व्याप्यत्वामिमतस्याभाव इति । व्य।प्यत्वेन हेतुत्वनाभिमतस्य हतो- 
रभावः । पक्च-हदे, हेतोः-धुमस्यः साध्यञ्याप्यहेतुमन्तान्ञानरूपस्य- 
द्व्यव्याप्यधूमवान् हृद शत्याकार्कस्य । साध्याप्रासख्याद्य इति । 
अत्र॒ साधनारप्रासद्धरादिपदात। व्यप्यत्वासिद्धिमध्येऽन्तभुना 
इति । तेन न तदािक््यश्कापककलख्कावसराऽपि। साध्यतावच्छ- 
दक्ाभाववििष्ठे साध्य साध्याप्रसिद्धटक्षणम । यत्र साध्ये साध्य- 
तावच्छदकधमेस्य समावना नास्ति तत्र साध्याप्रसिाद्धरित्यक्षरार्थः। 

प~जज्ञाने जते-साध्रे साध्यतावच्छदक्राभावरूपक्ञाने जाते, वहो 
कांचनमयध्वरूप साध्यताकच्छदकं नास्तीति श्चति इत्यर्थः। 



९१४४ सिद्ान्तसुक्तावलटी 

पवते परामशेप्रतिबन्धः फलम् | स्वरूपासिद्धिस्तु -पक्षे व्याप्यस्वामिमततस्य 
हेत।रभावः। अत्र च हदो द्रव्यं धूमादित्यादौ पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्य 
हेतोरभावे ज्ञाते पक्षे साध्यव्याप्यहेतुमत्ताज्ञानदूपस्य परामशेस्य प्रतिब- 
न्धः फलम् । साध्याप्रतिच्यादयरतु व्याप्यत्वासिद्धिमध्येन्तमूताः | साध्ये 
साध्यतावच्छदकस्याभावः, साध्याप्रसिद्धिः एतज्जाने जति काश्चनमय- 
वदहिमानिव्यादौ साध्ये साध्यतावच्छेदकाभावे ज्ञाते साध्यतावच्छेदक- 
विशिष्टसाध्यव्याप्यवत्ताज्ञानरूपपरामशेपरतिबन्धः फलम् | एवं हेतौ 
हेतुतावच्छेदकाभावः साधनाप्रसिद्धिः । यथा काश्चनमयधूमादित्यादौ । 
अत्र॒ हेतुतावच्छेदकविशेष्टहेतोज्ञानामावात्द्धूतुकव्यािज्ञानदिरमावः 
फारम् । एवै वह्िमान् नीरधूमादित्यादौ गुरुतया नील्धूमलं हेतु- 
तानवच्छदकमपि व्याप्यत्वासिद्धिरित्यपि वदन्ति | 

बाधस्तु पक्ष साध्याभावादिः । एतस्यानुमितिप्रतिबन्धः फम् | 
तद्धर्मिकतदभावनिश्चयो छौकिकसंनिकषौजन्यदोषाविशेषाजन्यतद्धर्मिक- 

विष्तिः। 

सःध्यतावच्छदकविश्िषएटसाध्यपरामन्चेप्रतिबन्धः--कांचनमयवाहिस्व- 
रूपसाध्यतावच्छेदकविशिष्टकरांचनमयवन्हि्याप्यधूपवान् पर्वत 
इति परामश्स्य प्रतिबन्धः, हेतुतावच्छदकाभार्वावर्हिष्टहतुत्व सा. 
धनाप्रसिद्धित्वम् । यत्र दतै हेतुतावच्छदकधमस्य संभावना नास्ति 
तश्र साधनाप्रह्लिद्धिरित्यक्षराथः । कांचनमयधूमादिति । पवेतो- 
घहदिमानिति शेषः। तद्धतुकति । देतुताषच्छेदकाविक्षिष्टहेतुकव्यथंः । 
हेतुतावच्छेदकमन्र कांचनमयधूमत्वं तद्धिशिष्टहेतुः कांचनमयधूमः। 
गुरुतयति । संभवति लघुनि धं गुरुधमेस्वानवच्छेदकत्वमिति 
नियमादृधुमत्वं लाघवाद्धोतुतावच्छेदकं न लु नीलधूमत्वं गोर 
वात् यत्त तस्यापि तत्व तदपि व्याप्यत्वासिद्धैरिति केषाोच- 
न्मतम् ॥ 

वाघलक्षणमाह-पक्चे साध्याभावादिरिति । यत्र पक्षे साध्यं न 

तिष्ठति तत्र बाधाख्या दोषः, सध्याभावपक्षकत्वे बाधस्य ट ् चणमि- 



मूख यस्दिकोपेता । १४५ 

तरुज्ञानमत्रे विरोधीति । न तु संशयसाधारणं पक्ष साध्यस्षसष्टतन्ञान- 
मनुभितिकारणं तद्विरोधितया च बाधसतरतिपक्षयोर्हैत्वाभासत्वमिति 
युक्तम्-अभरसिद्धसाध्यकानुभिव्यनापत्तेः, साध्यसशयादिकं विना- 
ऽप्यनुमित्युत्पत्तेश्च । एवं साध्याभावक्ञाने प्रमासज्ञानमपि न 

प्रतिबन्धकं -प्रमाणाभावाद्रोरवाच्च, अन्यथा सतपरतिपक्षादावपि तद्- 
भावव्याप्यवत्ताज्ञाने प्रमात्वाविषयकत्वेन परतिबन्धकतापत्तेः । किंतु 

भ्रमववज्ञानानास्कन्दितिनाधादिवुद्धेः प्रतिबन्धकता, तत्र भ्रमत्वशङ्कावि- 
वि्रतिः। 

व्य्थः। उदाहरणमस्थ वन्हिरनुष्णो दव्यत्वादिति। तद्चर्मिकतदमाव. 
निश्चयः-अनाहायी प्रापमाण्यज्ञानानास्कदिततखा्मकतव् भावनिश्चयः, 
वाधक्राकीनेच्छाजन्यज्ञानमादाय तदन्यद्नाहार्यमन्यरस्पष्टम् । बाध 
बुद्धरनन्तरं लङोकिकसंनिकषजन्यविरिष्टवुद्धेरानु मविकत्वाक्ाद- 
लोक्िकसनिकरषजन्यति । अयमर्थः प्रत्यक्षातिरिक्त क्ानमत्रदौ. 
किकसनिकषाजन्य पीतः शाङ्ख दत ज्ञानं वाषाविषक्ाजन्यं तदूभिन्नच 
्ञानमान्नं प्रति तद्ध्मिकतदमावनिश्चयो विरोधी प्रते वन्द पक्ष. 
ऽनुष्णत्वधर्भिकायुष्णाभाववत्वनिश्चयस्य वाह्नरुष्ण इति प्रत्यक्ष 

म्य अनाहायोीप्रामाण्यज्ञ(नानास्कान्न् ततद्धार्मेकतकद्भावनिश्चयरूप- 
स्वेन वन्हिरनुष्ण इन्ययुमितौ विराधघित्वं मवितुमदेति । खौ किकसं- 
निकरषजन्यादितजञ्ज्ञानात्मक्रप्रतिबध्यकारावनुमितरन्तभूतत्वादिति। 
न तु-इति युक्तमित्यभ्ेपरेण सहान्वेति। तद्धिराधितया-असुमितिका- 
रणीभूतस्य साध्यसखृएत्वक्ञानस्य विरोधितया । अयुक्ततवे हेतुमाह 
अप्रसिदख्साध्यकानुमित्यनापत्तरिति। पराथेव्यामितरमद शव्यर्प्ासयच- 
साध्यकानुमित्यमावापत्तारत्यर्थः। नयु तादानुमितरसमव पवस्या- 

वाकय हत्वन्तरमुपन्यस्या>-साध्यसरायात। घनगजनाद्ाविति हाषः। 
ततान पूर्वोक्तक्ञानमनुमिनो कारणमित्याङ्ायः। साध्याभावक्चानहइति। 
हृदस्य घन्हिमवाज् मितो हदो वहथमाववानित्यत्नत्यथैः । प्रमात्वज्चा 

नमपि प्रमात्वनिश्चयोऽपि साध्यामाघवत्ताक्षानवि्ोष्यकप्रमात्वप्र- 
कारकः हुवो वहयभववानित्याकारकपित्यथेः। अन्यथ।-धमात्वज्ान- 
त्वेन प्रतिबधकत्व, स्तत्प्रतिपक्षादावत्यादरिनाऽसिद्यादिपरिश्रहः। 

९१९ 



१६ सिडान्तशुक्तावली 

धटनेम भामाण्यज्ञानं कवचिषुपयुज्यते । न च बाधस्थङे पक्ष हेतु 

सत्वे व्याभेचारः, पक्षे हेस्वमावे वु स्वरूपासिद्धिरेव दोष इति वाच्यम्। 

वाधन्ञानत्य . व्यभिचारक्ञानदेर्भदात् । किच्च यत्र॒ परामशानन्तरं 
वाधवुदधिस्तन्न व्याभिचारज्ञानादेरा$ेचित्करस्वाह्नाधस्यानुमितिप्रतिषन्ध- 
कसं वाच्यम् । एवं यत्रोत्पत्तिक्षणावच्छिने घटादौ गन्धन्याप्यप्रथिवी- 
त्ववत्ताज्ञानं तत्र षाधस्यैव प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम् । न च पक्षे घटे गन्ध- 
सत्वात् कथं बाध इति वाच्यम् । पक्षतावच्छेदकदेहकारवच्छेदेनानुभि- 
तेरनुभवसिद्धत्वादिति । बाधससतिपक्षभिन्ना ये हेत्वाभासास्तदद्राप्या 

विवृतिः। 

तवभावव्याप्येति । साध्याभावव्याप्येत्यथेः । प्रतिबधकतापस्चरिः 
त्यस्याुमित्यादावित्याद्ः। भरमस्वक्ञ(नानास्कदि तवाधरबुद्धेः-भ्रमव्व- 
त नदुन्यवाघश्चाचस्य, तज्-षावस्थट, नचरमत्वक्रवक्मावचधरनन-न्मत्व. 

दोकादुरीकरणेन, प्रामाण्यज्ञानं-प्रमात्व्षानम्, व्यभिचारक्षानदेरि 

व्यादिषदाष्दन स्वरूपासद्धक्ञानस्यापि प्रहणम्। मदादिति। बषाधक्ञा- 

नस्य व्यमिचारस्वरूपासिदखयान विषयकर्त्वमिति तस्यासिदिव्यभि- 

चारान्यहेत्वाभासत्वमाववादसिद्धम् ॥ 

परामशौनन्तर--व्यात्तिक्ञानपक्षधर्मिवापरमरशोत्तरम, भकिचि 
तूकरत्वादिति । परामशद्धारेव तयोर नुमितिप्रत्तिबन्धकत्वो पगमेन स्व- 
तेत्रतयाा प्रतिर्वधकत्त्रामावादिति भावः । कस्य तदहि अनुमितिप्रति- 
हेघक्रत्वमभ्युपेयमित्यत्राह -वाधस्येति । शुद्धवाधस्थलमुपदशयि- 
तुमाह्-प्वामिात । यच्र-उत्पात्तकाकानघटो गधवान् पृथ्वीत्वादि- 
त्यत्र, वाधस्थेव-उत्पत्तिक्षणार्वाच्छक्नो घटो गेघाभाववानितिषाधनबुद्ध- 
रेव । ननूत्पत्तिक्षणावच्छन्न घट् गधस्यासच्वेऽपि सामान्यघटे ख 
स्थात्कथे बवाधैवुद्धेविषयतति श्ंकां मनसि निधायात्षरयःति-नचति। 
वक्चतावच्छदकंति । स्ति देश्कारख्याोरपि पश्चतावच्छेवकत्वमि- 

ति घरोत्प्तिक्षणीयकालस्थाप्यवच्छद्कत्वेन घटे गधसस्षऽपि 
तक युरोयेनात्पत्तिक्षणे तदभावोऽपि चतेत पवतिन दोषः । ये हेत्वा- 
-भासा-ग्यमभिच्ारदयः । तन्मध्ये-ब्याभच्तारादिमध्ये। अन्त्भवन्ती- 
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अपि तन्मध्ये एवान्तमंवन्ति अन्यथा हित्वाभासापिक्यप्रसक्गात् | बा- 
धम्याप्यसस्तिपक्षस्तु भिन्न एव स्वतन्त्रेच्छेन मुनिना प्रथगुपदेशात् । 
सत्पातेपक्षग्याप्यस्तु न प्रतिबन्धक इति प्रघटरकाथः ॥ ७१॥ ७२ ॥ 

यः सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः । 
य सपक्ष इति । सपक्षविपक्षवृत्तिः साधारण इत्यथः । सपक्षो 

निथ्ितसाध्वान् | विपक्षः साध्यावद्धिन्नः । विरुद्धवारणाय सपक्ष 

बृत्तित्वमुक्तम् । वस्तुतो विपक्षवरृत्तित्वमेव वाच्यम्- विरुद्धस्य साधार- 
णतेवेऽपि दूषकताबीजस्य भिन्नतया तस्य पाथक्यात् | 

यस्त मयस्माद्रथाव्रत्तः स चासाधारणो मतः ॥७३॥ 
यस्तूभयस्मादिति । सपक्षविपक्षव्यावृत्त इत्यथः | सपक्षः साध्य- 

वत्तया निशितः । विपक्षः साध्यशुन्यतया निश्चितः । शब्दोऽनित्यः 
वित्तिः । 

ति । ततो नाधिक्यमित्य्थैः। विपक्च दाषोऽन्यथेति । तदृव्याप्यानां 
तन्मभ्येऽनन्तमावस्वाकार इत्यथः । रेत्यामासाधिकयप्रसङ्क।त-व्य- 
भि चाराविरुद्धकत्त्प्रतिपक्षासिद्धबधिताः पञ्चहेत्वाभासादति पञ्चधा 
विभन्योक्तिव्यरीकुप्ये त, स्वतजच्छन-नियोगपयनुयागानरण, मुनिना- 
गोतमेन । प्रथगुपदेशादिति । उपदेश्नमुपदेशा न तुपरदिरयतेऽनेने- 
व्युपदेश्चः। करणो घञो दुखेभत्वार्ट्युटा बाधाश्च । स चोपदेको।.ऽ- 
लीतानागत्षतेमानविदो भगवतो गातमस्येति न तन्न कश्िदिद् क- 
तैभ्यमकतैग्य बति बक्तुमीष्टे। नासूया तत्र कर्तव्या यत्रानुगम 
आचार्येण क्रियत इति भाष्योक्तेः ॥ ७१॥ ७२॥ 

सपक्षविपक्चषु्तिरिति । सपक्चवुसिस्वे सति विपक्ष्रत्तित्वधा- 
निव्यथः । साध्यवदून्रस्सित्वे सति साध्यवदन्यवृत्तिरिति यावत्| 
निधितस्ताध्यवानिति । निशितः साध्यो यत्र सख यथा महानसम् 1 
पक्षेऽतिष्याच्तिवारणाय निशितेति । साध्यवद्धिश्न इति । निशितसा- 
ध्याभाववानित्यथेः । पवेतो धूमवान्वहन रित्युदाहरणम् । पदङ्त्य द- 
ह्यति विरुद्धवारणायेति । छक्षणे सपक्षद्रच्यनिघशे विरुद्धस्य विप. 
क्षदृन्तितया साधारणत्वं प्रसन्यतस्यथः। ष्दं च रिभ्यबुदधिविशय्ा- 



१४८ सिद्धान्तमुक्छाषटी 

शन्दत्वादिव्यादौ यदा शब्देऽनिव्यस्वसन्देदस्तदा सपक्षत्वं घटादीना- 

मेव, तदत्यावृत्तं च शब्दत्वमिति तदा तदस्ाधारणम् । यदातु 

राञ्देऽनित्यत्वनिश्चयस्तदा नासाधारणः, इवं तु प्राचां मतम्| 

नवीनमते तु पवेमुक्तम् ॥७३॥। 

तथैवानुपसंहारी केव जान्वपिपक्षकः । 
तथैवेति । केवरान्वयिपक्षक इति । केवलान्वयिधमावच्छिन- 

विवृतिः । 

थम् । षस्तुतःस्थितिस्तु विपक्षद्नत्तः साधारण इत्येव । सा- 
धारणस्वेपि-विपश्चमाच्रद्त्तित्वनत्यथः। नन्ववं विरुद्धस्य स्ाधार- 
णत्व वुौरमित्याशकां मनसि नघायेत्तरयति दूषकताबीजस्येति । 
साचघारणेऽग्यमिचारक्ञानस्य विर्द्धे सामानाधिकरण्यज्ञानस्य च 
प्रतिवधकत्वामिह दुषकतादाजम् । तस्य-विरुद्धन्य। 

सपक्ष्रि पक्षव्यबत्त इति । सपश्चव्याड्त्तत्व सति विप्क्षभ्याचु- 
सत्ववानित्यथः। केवरखपक्षमात्रवृत्तिये। हतु. साऽसाघारण दात 
यावत् । श्य लक्षणे ग्राहयति- शब्दा ऽनित्य दति । सदहः-राब्वाऽ- 
नित्यो न वेति सदहः। पथाकारस्यास्पशेवखान्नित्यत्व तथा 
शाब्दत्वस्यापि यथा च कमेणोऽस्पक्वच्वाद्ष्यनित्यत्वं तथा- 
स्यापीत्येव सक्ायप्रकारः । तदृष्यादृत्त च~-वपक्षव्यावृत्त च । 
तशा तदरसाधारणमिति । परमाण्वाकाङ्ादिभ्यो निल्यभ्यो 
धरा दिभ्यञ्चानित्येभ्या व्यावृत्तत्व सति शब्दमाब्रब्नत्तत्वादसाधार- 
णत्व शाश्दत्वस्य सुखमामेति मावः । अनित्यत्वानेश्चयः ऊत. 
कत्वादिहतुनेत्यथेः । तद् नासाधारणः शब्दत्वरूपा-हतुरसाधार- 
णो न भवतीत्यथेः । इदन्तु यस्तूमयस्मादृूष्याध्त्त इति । 
पूवेमिति । साध्यासमानाचधिक्ररणे। हेतुरसाधारण हत्यश्रेव्यथः ॥ ७३ ॥ 

मूले केवरान्वयिपश्चक दइति। -केवलखमन्वयी अन्वयष्याभ्िमान् पु 

क्षो यस्य स हेतुरनुपसंहारी तथाच केवलान्ायेधमांवाच्छन्नप. 
क्षकत्व त्वम् । अस्यदाहरणमाह सवेमाभियेय प्रनरयत्वादिति। 
पक्षस्य सवपद्ाथस्य केवलान्वयित्वन दष्टान्ताभावादिग्यक्षराथैः | 
हेतुसाध्ययायत्र निश्चयस्तस्य द ् ान्तत्वात् यत्र साष्यत्रासयस्तस्य 



मूखजनस््रिकोपता । १४९ 

पक्षक इत्यथैः । सर्वमभिधेयं प्रमेयत्वादिर्यादौ स्वस्येव पक्षत्वास्सामा- 

मानाधिकरण्यग्रहस्थलान्तराभावान्नानुमितिः । इदं तु न सम्यक् -पक्ष- 
कदेशे सह चारअहेऽपि क्षतेरभावात् । अस्तु वा सह चाराम्रहस्तावताप्य- 
ज्ञानरूपाकीद्धरेव न तु हेत्वाभासं तस्य, तथपि केवलान्वापेसाध्य- 

कृत्व तत्वमित्युक्तम् । 

यः साध्यवति नैवास्ति स विरुद्ध उदाहतः ॥७४॥ 
यः साध्यवतीति । एवकारेण साध्यवस्वावच्छेदेन हेत्वभावो 

बोधितः । तथा च साध्यन्यापरकामुताभावप्रतियोगित्वं तदथः ॥७४॥ 
आश्रयासिद्धिराय्या स्यात्स्वरूपासद्धिरप्यथ । 
व्याप्यत्वासेद्धिरपरा स्याद सिीद्धरतखिपा ॥७५॥ 
पक्षासिद्धियेत्र पक्षो भवेन्मणिमयो गिरिः । 
हृदो द्रव्यं धृमवत्वादत्रासिद्धिरथापरा ॥७६॥ 
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा नीलधूमादिके भवेत् । 

विवृतिः 

पक्चत्वात्खाध्य सदेह वस्वस्य साध्यनिश्चग्रवरवस्य च विरोधात् पक्ष 
भिन्नस्थेव इष्टान्तत्वाच्चेति भावः । नानुमितिरिति । तेन चानुप- 
सहारिणो हेत्वाभासत्वमायातमिति मावः । सहचारप्रहेऽपि-सामा- 
नाधिक्ररण्यप्रहेऽपि । क्षतेरभावादिति । कवरान्वायपक्चताकत्वस्था- 
नुपसहारित्वस्य क्चतरभावादेत्यथः । सहचाराप्रह इति। साध्येन सह 
हेतोरिति शेषः। तस्य-सहचाराग्रहश्य, तत्वम्-अनुपसहारित्वम् ॥ 

मू यः स'ध्यवतीति । साध्यषति-साध्याधेकरणे, नैवांस्त 
न घतत इत्यथः। (अरसितिमवतघतादवविधतयः समानार्थौ" इति 
नागेशोक्तः। पवक्रारेणति । नैवास्तीति पदान्तगेतेनेत्यर्थः। स।ध्य- 
ठथापर्कामूताभावशप्रतियोगेव्वमिति । साध्यस्य व्यापकीभूनो षोऽमा- 
घस्ततप्रतियोगिच्वं विरश्डत्वमित्यक्षरा्थंः । लश्ये लक्षणसरमन्वयो 
यथा घटो नित्पः कतकत्वादिस्यत्र साध्यस्य नित्यत्वस्य व्य।पकी- 
भूतो योऽभावः इतकत्वाभावः तत्प्रतियोगि ईतकत्वमिति छृतक- 
त्स्य विरुद्धत्वम् ॥ ७४ ॥ 
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असिद्धि विभजते आश्रयासिद्धिरितयादि । पक्षसिीद्धरिति । 
आश्रयापिद्धिरियथे; । अपरेति । स्वखूपासिद्धिरिष्यथैः । नीर. 
चूमःदिक इति । नीरपूमसं गुरुतया न हेतुतावच्छेदकं 
स्वसमानाधिकरणव्याप्यतावच्छदकधमीन्तराधरितस्येव व्याप्यतावच्छे. 
दकत्वात् । धूमप्रागमवत्वसंग्रहाय स्वसमानाधिकरणेति । 

विरुद्धयोः परामर्शे हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता ॥ ७७ ॥ 
विरद्धयोरिति । कपिसंयोगतद्भावव्याप्यवत्तापरामर्शेऽपि न 

सत्पातिपक्षतमत उक्त-विरुदयोरिति । तथा च स्वसाध्यविरद्ध- 
साध्याभावव्याप्यवत्तापरामशेकाटीनसाध्यन्याप्यवत्तापरामशविषय इत्य- 
थः ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 

विघ्रतिः। 
पक्षासिद्धेराश्रयासिद्धेश्चान्थान्तरत्वं दरहीयितक।मः पश्चि. 

देरथंमाह आश्रयासिद्धिरित्यर्थं इवि । नीरधुमस्वाङेकामिति। आदिना 
पवेतः काञ्चनमय वहिमान् काचनमयधूमादित्पन्न साध्ये साभ्यता- 
घच्छेदकस्य साधने साधनतावच्छदकस्याभावेन साध्यसाधनयोरः 
प्रलिद्धिरपि व्याप्यत्वासिद्धेरिति कशषापितम् । स्वसमानाधिकरणे- 
त्यपि । "पचेतो वह्धिमाक्नीटपूमात् भत्र स्वं-बयाप्यतावच्छेदकं नी- 
कपूमत्वं तत्समानाधिक्ररणव्याप्यतावच्छेदृकधमेन्तरं शुद्धधुमत्वं 
तद् घटितस्य व्याप्यतावच्छदकत्वे स्वीक्रियते नाखधूमत्व तु तद. 
घटिनमेव नाघटितमिति न तदृग्याप्यतावच्छ्ेदकमपि भवितुमदैती- 
ति भाषः । यत्रनीलधूमस्तन्र वाह्रिति व्यात्तरभाव पव । धूमप्रा- 
गमाषत्वसेग्रहायेति। यज्ञशाला वह्विमती मविष्यति धूमप्रागमावादि. 
व्यार यदि वयाप्यतावच्छेद्कधमान्तराघटितत्वमाश्रमुच्यते तद् 
धूमप्रागमावसत्वस्य व्याप्यतावच्छेव् कीभूतधू मत्वघदितत्वेन पूमप्रा- 
गमावत्वस्य संग्रहो दुघेटः स्वसमानाधिक्ररणपद निवेशे तु धूमप्राग- 
भवत्वं धूप्रप्रागमावे धूमत्वं धूमे दति सामानाधेकरण्याभावान्नदोष 
इति भाषः । 

स्वलाध्या्ेरुद साध्याभावति । स्वपदेन सत्प्रातिपक्षत्वेना- 
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साध्यशुन्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाध उदाहतः । 

उत्पत्तिकारीनघटे गन्धादियंत्र साध्यते ॥ ७८ ॥ 

साध्यशुन्य इति । पक्षः पक्षतावच्छेदकविशिष्ट इत्यथे; । तेन 
घटे गन्धसच्वेऽपि न क्षतिः । एवं मृरवच्छिन्नो वृक्षः कपिसंयोगी- 
त्यत्रापि बोध्यम् ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीविरवनाथन्यायपश्चाननभटूटाचायविरचितायां 
सिद्धान्तमुक्तावल्यामनुमानखण्डम् । 

विवृतिः। 

मिमतस्य हतोग्रहण तत्साध्यवरुद्धा यः साध्याभाव हइत्यथः। इ- 
दो वहिमान् धूमात् षन्ह्यभाववन् जलादित्यादौ स्व जले तत्सा- 
ध्यं षन्हयाभावत्व तदूावरुद्ध बह्निमर्वसाध्य तदभावन्याप्यवन्तादि- 
परामशविषयो अलमिति सगतिः ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७॥ 

ननूत्पस्तिकालोनघर इत्यादि मूराभिधानमसंगतं तश्र पक्षे घटे 
गन्धदयुन्यत्वाभावादिति मास्म दष्यः-प्रक्ल इत्यस्य पक्षतावच्छदक. 
विशिष्ट इव्यथस्मवात् । पश्चताषच्छदकः कालो देशा वा। गन्धस- 
श्वेऽपि काखान्तरे इति हेषः। न क्षतिः-बाधलक्षणाभ्यापिर्त्य्थः। 
उत्पात्तकालार्वाच्छन्नो घटो गन्धवान्पृथिषीत्वात्समतक्षदित्यनुमाने. 
उत्पत्तिकाटावद््ट्क्ना घटः पक्षः स च गन्धर्वान्न भवत्येव दिती 

क्षण एव गधादसमक्षादतोा बाधिताथकापमरदमनुमानम् । ननु कालः 
श्येव देशस्यापि पक्चतावच्छेदकत्व बाधस्भवात्तदभ्रदशनेन पलस्य 
न्यूनत्वमिति म! वह गवे-मूलावच्छिन्नो बक्षः कपिसयागीत्यस्य 
स्वयं योदधु शक्यत्वात् , तत्र ब्रक्षे ह्ाखाचच्छदन कपिसयागसस्वेऽ- 
पि मूखवच्छदेन कपिसंयागामावादन्न साध्याभावार्मकबाधदेषः 
सभकवतीति शम् ॥ ७८ ॥ 

॥ इतिश्री परुरखुचन्द्रिकायामनुम(नखण्डं समाप्तम् ॥ 
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ठपमिति व्युत्ादयति- 

ग्रापाणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम् । 
सादस्यधीगवादीनां या स्यात्सा करणं मतम् ॥ ७९॥ 
वाक्याथस्यातिदेन्ञस्य स्प्रतिग्योपार उच्यते । 

गवयादिपदानां त॒ शक्तेधीरूपमा फलम् ॥ ८० ॥ 

ामीणस्येति । यत्रारण्यकेन केनचिदुम्रामीणायोक्तं "गोसदृशो 
गवयपदवाच्य! इति । पञ्चादूमामीणेन कचिद्रण्यादौ गवयो दृष्टस्तत्र 

गोसारश्यदशनं यजतं तदुपामेतिकरणम् । तदनन्तरं गोसदृशो गवय- 
विव॒तिः। 

सारस्वतं नमस्कु्वे घाम तामरसक्षणम्। 
करामटखकवद् विद्व परयन्ति कवयो यतः॥ 

~ क ® 

नासगत प्रयुजीतेव्यभियुक्तवचनादवलरसगत्यानुमितिनिरूपणा 
नन्तरमुपमितिानरूपणायाह-उपमितिमित्ति । तत्र करणव्यापार- 

फखानि दरेयितु श्रामीणस्येत्यादिमुल सङ्गतभेतुं पृवंवक्तव्यमाह- 
यत्रत्यादिना । प्रामीणायाक्तमिति । भ्रामोणाय--गवयन्ञब्द्ा यमज्ञानते 
गवयः कीटगिति पृच्छन ग्रामवासिन इत्यथः । प्रामीणपदं नागरि. 
कादौायुपरक्षयनि । क्रिमुक्तमित्येपक्चायामाह-गोसदृश इति । गवयः 
स्थाद्वनगवो गा सदश्चोऽद्ववारण' इत्यभिधानचिन्तामाणिः । यः क 
शित्पदा्थोौ गोक्षदृशः स गवयपद् वाच्यो मवतीति शषः यत्तदारार्थ- 
त्वम् । पश्चाद् ग्रामीणर्नात । कालान्तर प्रसङ्घवशात्कदाचिद्नगतेन 

प्राम्यवुरषेणेत्यथः । गोसादश्चयावेक्घिष्टे गवयपद्वाचयत्वभ्रका- 
रक्ाब्दवोधानन्नर वा पश्चाच्छब्दाथेः । अरण्य(दावित्यादिपदं 

पदैतादीनामुप्च्राहकम् । कचित्पचतादावपि गवषयेपंभसंमवात् । 
तन्न-ष्टगवये, गासाददयद दांनम्-गोरङ्गप्रत्यङ्गादिसामान्यधमौध्य- 
क्षम् । अतिदशवाक्याथस्मरणामति । एकत्र दष्टस्य श्चुतस्य व। प- 
रत्र योगेऽतिदेश्ः। स चासो वाक्यार्थञ्चति तथाभूनस्य तस्य स्म 
रणं स्मृतिः। साहभ्यविरि्टा+डसक्च(त्कारस्योद्यजकत्वेनातिद्शच- 
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पदवाच्य इत्यतिदेश्चवाक्या्थस्मरणं यजायत तदेव व्यापारः । तदनन्तरं 
तत्न गवयो गवयपदवाच्य -हति ज्ञानं यन्ञायते तदुपमितिः, न 
त्वयं गवयपदवाच्य इव्युपमितिः-गवयान्तरे शक्तेप्रहाभावप्रस- 
ङ्गात् ॥ ५९ ॥ ॥ ८० ॥ 

इति श्रीविदवनाथन्यायपश्चाननभट्राचायविरचितायां 
तिद्धान्तयुक्तावल्यामुपमानखण्डम् | 

~ "कर, दो कन 

विघुतिः। 

छाकयार्थस्मरणे प्रभुत्वादिति भावः। तदेवेति । अत्रेवकारस्तादशा- 
तिदेश्वाकयार्थस्प्ररण व्यापारत्व व्यवस्थाप्य तद्धने व्यापारत्वं 
घारयति । तदुपामेतिरिति। तथाच सादद्यश्ानजन्यज्ञानसरुपमितिः। 
उपमित्यनुभवकसिद्धो जाति वश्चषरस्तस्वम । नन्वयं गवयपदवाच्य इत्ये- 
घोप्मितिरस्तु दोषाभावादत्याशकयाह-नत्विति । अयं गवयो. 
<भिप्रेतगचयः। नतु छाब्दस्यत्युपरामेतिरेत्यत्रान्वयः तेनायं गवयपतर्- 
घास्य हत्येताववुपभित्तिस्वरूप न मावतुमदेति। अथोदुपमितेर्वि- 
षयस्येदन्तावाश्चषटकरणत्वमनुचितमिति भाषः । गवयान्तरे-भन्य- 

गवयव्यक्तेषु । दाक्तिश्रहामावेति। गवयपदशक्तग्रदामाकेत्यथः। ननु 

या भवता स्मरतिरित्युच्यते सानुमितिचा शाब्दे वा स्मरतिरेव वास्त्वि- 
ति चन्तं । व्याप्त्यादिज्ञानपदक्लानानुमवनेरपेक्ष्येणेवास्याः संभवान्नातु- 
मिनामि-न श्डणोमि-न स्मरामि-किन्तु्पामनमीव्यनुव्यवसायस्या- 
पन्होातुमश्चकयत्वाश्चति सवेमवदातम् ॥ ७९ ॥ <० ॥ 

इति धीमुलचन्दिकायामुपमानखण्डम् । 

२० 
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शाब्दबोधप्रकारं दरीयति-- 
पदज्ञाने तु करणं द्वारं तत्र पदाथेघीः । 
श्ाब्दबाधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी ॥ ८१ ॥ 
पदज्ञाने स्विति | न तु ज्ञायमानं पद् करणं पदाभावेऽपि मौनि- 

शोकादौ शान्दबयोधात् । पदाथधारिति । पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः, 
न्यथा पदज्ञानवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि शाब्दयाधापत्तेः। 
तत्रापि षृत््या पदजन्यत्वं बाध्यम् , अन्यथा घटादिपदात्समवायसंबधे- 

विघृतिः। 
परव्यक्षदैवत गेदे मामकीं नाम मातरम् 
पितर मक्षरामदद्रू प्रणमाम पुनः पुनः॥ 

हशााब्दरवाधप्रकारमिति । शाब्दत्वं च शाक्तलश्चणास्यतरसम्बन्धेन 
पद् जन्यपदाथस्मरुतित्वावर्छनश्नक।रणतानरूपित कार्यत्वम् तस्परका- 
रस्तु-पुस्तकमरानयति श्ण्वतो गरृदहौीतपद्पदार्थसंबन्धस्य विद्या- 
धिनः तत्पदश्रवणात्तत्तदर्थोपास्थतौ पुस्तककर्मकानयनानुक्रूलछृति- 
मास्त्व भवति शान्दबाधा जायत तत्र द्वितीयायाः क्मत्वमथः घातो. 
रानयनम् । अनुकूलत्व च संसगमर्यादया मासते लोटः प्रेरणस्वमा- 
ख्यातस्य तिः । पवमन्योऽपि । तन्न कि किमवेक्षितमित्याकशक।श्ा- 
मनाय करणाद्ान्याह मूलछकृत् पदन्चानमित्यादिना । करणन्यापार. 
दाक्ति्ानिष्ठ शञ्दवाधजकायात्पाद्पध्रयोजक तावच्छेदकत्वम् । न तु 
कषान परानामत । अनेकाथत्व निपातानां भाष्ये निर्णीनमिति तुरेवारयै। 
शावणक्ञानविषपयं पद् करणं नेव भवितुमदहंतीत्य्थः । मौनिशटो- 
कादो-मोनिपुरूषनिमितन्छोकादो, द्वि्वादियोधकदस्तचष्टादिक 
मादिषपदात् । शान्दावाध्त्-मानिनाक्षरटखनद्वारा दस्तादेचेष्ठा- 
द्वारा व परा बोधितस्तत्र पदाच्चारणाभावऽपि कवटपदन्नानमत्रिण 
शाब्दयोधथ्रतातेरनुभवसद्धत्वादिति मम । पदाथधीरितीति । पद् 
थस्य पदच्रत्तिविषयायस्य धीवुंद्धिः। पदजन्यपदार्थो यथा न्शब्द् 
कारणमथंस्य स हि तेनोपज्ञन्यते' इत्यत्र तथात्रापि वोध्यम् । अन्य. 
थेति । पद् जन्यत्वानुक्तावित्यथः । प्रत्यक्षाद्िना-परत्यश्नादिप्रमान, 
तन्रा।प--पद्जन्यपदाथ।पस्थितावपि, बृत्वा-पदवृत्तिद्धारा, पद्- 
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नाक्राश्चस्मरणे जते अकाक्चस्यापि शाब्दबोधापत्ते । वृत्तिश्च शकिल- 

क्षणान्यतरः संवन्धः | अत्रेव शक्तज्ञानस्योपयोगः पृथे शक्तिग्रहाभावे 
पदज्ञानेऽपि तत्सवन्धन स्मरणानुपपत्तः । पदज्ञानस्य च एकसंबन्िज्ञननि- 

धयाधस्मारकलम् । शक्तिश्च पदेन सह पदाथस्य संबन्धः । स चास्मा- 
च्छढ्द्।दयम्थ ब! द्ध्य इर्त दवरेच्छारूपः-भाधुनिके नाभ शक्तिरस्त्येव | 

विव॒तिः 

जम्यत्वं पदजन्यस्भरणमेव च पद् धर्मिकयृत्तिज्ञानजन्यपदार्थापस्थान- 
मिव्यथेः। अन्यथा -बुच्या पदजन्यत्वानुक्ता। आकारास्मरणे जात श्ति। 
एक संबाघज्च(नमपरसबघधिस्मारक्रमिति न्यायादिति भाकः । शक्ति. 
लक्षणेति । शक्तिलक्षणाभदन बरतिद्विधत्यर्थः | ब्रत्तिख्िघा शक्ति. 
छंश्चषणा व्यञ्जना चेत्यन्यच्र पलुवः । अत्रेव पद् जन्यपद्ाथःपस्थिता- 
षेव, तत्सद्धेन-पदक्षानसंबघ्न, स्मरणानुपपत्तेः-पदार्थस्मरणस्या- 
सिद्धे्त्यथः | पकसबायक्ञानाठ्धियाऽगरस्मारकत्वमिति । पकस. 
पिज्ञानस्यापरसवबविस्मृनरुद्तभ्यञ्जक्त्यन यथा हरस्तिसबाधित्वेन 
शाने रस्तिपकस्म्यृत्तिरनुभवास्द्धा तयेवेडशपदज्ञानस्यापि 'दकस- 
बाधज्ञानमपरसबंघस्मारकमिन+' न्यायेनार्थापस्थापकत्वमिति मावः 
तद् शक्तिश्चानुरूपत्वादि त्यत्र पूवेमीमां सायां सामय्यवाचक्रः शाक्त- 
दाब्दः । (शाक्तिविपययादि त्युत्तरमीमांसायमम् क्रियासपादिका शक्तिः 
कतृकरणादीनि क्रियानिष्पादयरिति अतश्च तान्येव शाक्तरित्यभिहि- 
तम ।'निश्चतश्क्त'रित्यादेनांक्तः वाक्यपदीये कश्क्तिशव्कः सामथ्यरू- 
पमं क्चापयतीव्येव शक्तिराब्दस्य तन्त्रघु बहथंसमपकंतामालोच्य 
स्वतन्त्र लामाद-शक्तिश्चात। ननु केन सबन्यन इब्दा नियतम परति. 
पाद्यतीत्य्राद-स चति । अस्माच्छब्दादिति। जन्यत्वं पञ्चम्यथः। 
अवमय इति । अर्थोऽभिधेयः-- 

शाञ्देनोश्वायेमाणेन यद्वस्तु प्रतिपधते । 
तस्य शब्दस्य तदस्तु ्चायतामथसंशषा॥ 

इतिवाक्यपतवीयेऽथलर्क्चषणम् । शन्दत्वजातमस्व शाब्वस्य 
तदभिचयत्वं चाथस्य प्रसिद्धमेव रक्षणम् । बाद्धबयः-वोध- 
विषयः, प्वं च घरशब्दजन्यबोधविषयो धटो भवतु इती. 
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एकादशेऽहनि पिता नाम कुय।दितीइवरेच्छायाः सत्त्वात् | आधुनिके 

तु सङ्केते न शक्तिरिति संप्रदायः! नव्यास्तु ईवरेच्छा न शक्तिः) 
किंचििच्छेव तेनाधुनिकसंकेतेऽपि शक्तेरस्तयवत्याहूः । शक्तेगरहस्तु 

व्याकरणादतः, तथा हि- 

विघतिः। 

इवरेच्छारुप पव सः यः शब्दो यस्मिक्ष्थं भगवतेन्वरेण संक 
तितः स तमथ प्रतिपादयययेव च शब्दाथेयारीहवरच्छेव सम्ब. 
म्ध इति भावः| इव पद्मिममथं बाधयत्वित्याकारा वहवरच्छा 
शहाक्तिरोघवात् । अथेस्मुत्यनुक्ूखपदपदाथसबधत्वं शक्तित्वम्। 
मनुकूखत्वं च प्रयोजकत्व, तच्च कारणतावच्छेदक पदपदाथेसबंधेऽ- 
पि निराबाघम्। आचुनिक नाम्नि-पिजादिभिःपुत्रादो सकनितेचच- 
दिनास्नि, यथा वा शाखररूद्ेः सिद्ध भावादौ पश्चनाद्नानान, आधु 
निके संकत-आधुनिकमा्नसकेतविपये चेजादिषदे । न शक्तिरिति। 
नित्यस्यैव तथात्वात् । तदुक्तं वाक्यपदीय- 

आजानिकश्चाधुनिकः संकेतो द्विविधो मतः। 
नित्य आजानिकस्तश्च या शाक्तिरति गीयते॥ 

संप्रदाय इति । शिश्टानुरिषटगुरूपदिष्टमागः संप्रदायः । चेश्रादि- 

पक्ानायिव पारसीकादेशब्दानां सकतवर्वावशरषऽपि न तेषां धम 
कमेण्युपयोगः “साचुभिभेषित्तव्यं नापिभ्रौशातवे न सम्लेच्छितवे इति 
श्रुत्या तक्जिषधात् ,म्टेच्छितवे~म्लेच्छम।्रसकतितेः । खरादिशब्दा- 
स्तु रासभाद्ो म्लेच्छेरिवार्थरपि संकनिताः। स्ति नभ्यमते शक्ति. 
पदाथ इत्यत्राह-कन्त्वच्खछवात । अन्न पवकार हन्वरच्छाया शाक्तः 

त्वं निषिध्य श्च्छामात्रे शक्तित्वं व्यवस्थापयति ¦ यद्ाइुः- 
अयोगमन्ययोगं च अत्यन्तायोगमेव च । 
व्यवच्छिनत्ति धमेस्य पवकाररखिधा मतः ॥ 

सयैत्रान्ययोगभ्यवच्छेद पंवेवाथ इति मणिकृन्मतं युक्तायुक्तस्वं 
स्वयमूहनीयम् । ननु किमनेन मवल्यासनायातमित्यत्राह-तनति । 
आहूरिष्यस्य पूव्तनेन नव्या हत्यनेनानुषङ्गः । व्याकरणादितः। 
उपमान।दिकमादिपद।त् । अस्मदुक्तायं बृद्धाक्तमपि प्रमाणमित्याह 
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शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यादृव्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषा्धिद्रतवंदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ 

घतुप्रकृतिप्रत्ययादीनां शक्तिग्रहो व्याकरणाद्धवति । कचेत्सति 

बाधके त्यज्यतेऽपि । यथा वेयाकरणैराख्यातस्य कतरि शक्तिरुच्यते । 

चैत्रः पचतसप्यिदो कत्रा सह चैत्रस्यामेदान्वयः । तच्च गौरवात्यज्यते, 

विघ्रतिः ॥ 

तथाहीति । तदेव प्रमाणमाह-डक्तिग्रहमिति। हाक्तिच्रहमित्यनेन 

दखाकेन सूचितम वृत्तिकारो वितत्य प्रतिपादयनि-घातुप्रकत- 

प्रत्ययादीनामिति । क्रियावाचकत्वं धातुत्वम् । प्रत्ययविधा- 
वुहह्यतावच्छदक्राक्रान्तत्वं प्रस्ययातिधानावचित्व वा प्रकनित्वम्। 
भाष्येऽप्युक्तम्-तावेव सु्तिडो यो ननः परा सव प्रकृतिराद्या-दनि। 

ततो-विधानावध्ः, या चतयाराद्या सेव प्रतिः स्पष्टमन्यत् । ््रती- 

यते वधीयते इति! प्रत्येति अथं वाघयतीति वा प्रत्ययस्तथा चप्रत्य- 

यायिकारपठितत्वे सत्यथघोधकर्वे ततम् । व्याकरणादति । .भूस- 

त्तायां वसमान टडिःत्थादिव्याकरणादित्यथेः । व्याक्रियन्ते प्रृतिष्र- 

स्थयमेदेन व्युत्पाद्यन्ते शब्द् अनेनास््मिन्वति करणेऽधिकरण घाम. 
ट् । कचित्-स्थले, बाधके-गोरवादिदेषि, त्यञ्यते-शक्िग्रह श्य. 

नुषज्यते । वेयाकरणेराख्यातस्यति । तटृक्षणन्तु “मावप्रधानमा- 

ख्यातं" मक्रियाप्रधानम।ख्यातःमिति निरुक्तभाष्ययोयंथाससख्यं वेदि 
तव्यम् । कतर शक्तिरति । अत्रेदं बोध्यम्-लकारस्य च्रयोऽथोः 
कती कालः सख्या चेति । तच कताति पातञ्जलाः "टः कमणि चति 

सू चक्षारेण कतः परामशत् । कतृस्थाने व्यापार इति मष्ट 

कृतिरिनि नैयायिकाः । कन्रा-अ।ख्यातवाच्यकत्रा। अभेदान्वय इति। 

सामास्यविक्ञेषयारभदान्वयः' हदाति नियमादाख्यातवाच्यश्चत्र पवेकि 

तयोरभेदान्वयः । सामान्यविश्षत्वं करैचेजयोयथाखस्यं वेदित. 

ग्यम् । विङ्कित्यनुक्रूकव्यापारानुकूलङृतिमांश्चेज इति बोधः । गोर. 

वादिति । यद्याख्यातस्य कतरे शक्तिः स्वीक्रियत तदा शकषयताव- 

च्छवूकः कतृनिष्ठु धमावकश्शषः रृरेव मन्तव्यः तस्याश्च प्रतिक. 

दृमिन्नसवात् शक्षयताचच्छदकानामपि नानाच्व ्रखन्येतति गोरं 
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किन्तु कृतौ शक्तिरखघवात् । कतिथत्रादौ प्रकारौमूय भासते | न च 
कतुरनमिधाना्चत्रार्ददानन्तरं तुतीया स्यादिति वाच्यम् । कतुसेरुयानः 
भिधानस्य तत्र तन्त्रात् । संख्याभिधानयोग्यश्च कर्मत्वाद्यनवरुद्धः प्रथ- 
मान्तपदोपस्थाप्यः | कमस्वादीव्यस्येतरविशेषणत्वतात्पयावेषयत्वमथेः | 
तेन यैत्र इव भत्रो गच्छतीत्यादौ न चैत्रे संख्यान्वयः। यत्र कमौदो 

विवृतिः । 

लनो नतच्र शक्तिग्रहः स्वीक्रियत । तर्हिं कुत्र शक्तिग्रह मन्तव्य 
दत्यत्राह-- किन्त्विति । खाघवादिति। कृतित्वस्य शाकयतावच्छव्- 
कत्वे तस्थेकयाल्ाघवमिति ¦! तत्रैव रक्तिग्रहोऽप्युचितः। रतिरि- 
ति । करण तिः स्यां क्तिन् । प्रकारभूय-चरोषणतया, भासते. 
प्रतीयते । नच कतैरनसिधानादति । 'अ्नाभीहत' श्त्यधिरूत्य 
'कतुकरणयाम्तृतीयेाति' पाणनिसुत्रणानुक्ते कतर तृतयाविभक्त- 
रनुश्षासनादिति भावा्थः। तृतीया स्यात्-चेत्रेण पचतीत्यपि प्रयोगो 
दु्ोरः स्यान्न चेष्टापत्तिः चेत्रः पचती्यस्यैव साधुन्वात् चेत्रण पच. 
तीत्यस्यासाधुत्वाच्चेति शङ्काथः। न च पच्नीति क्रियायाने कतृवाच- 
कचैश्रपदानन्तरं तृतीयाया असाधुत्वज्ञानमव 'अनमिदहितः इत्यधि. 
कारे कतेकरणयोरित्यनुक्ासनस्य प्रयोजनम, तथा चासाधुत्वाच्चे. 
ण पचतीति प्रयांगो न भवनि किन्तु चैत्रः पततीति प्रयागा भवती- 
ति वाच्यम्। उक्तनियमपरतयापि तदलाभात् । तज्न-तूनीयावभक्ती, 
तन्त्रत्वात्-प्रयाजकत्वात् › पव च चेश्रेण पचचतति प्रयोगस्य प्रात्तिनी- 
सत्येव तृतीायाप्रयाजकस्य कतृसंख्यानभिधानस्यान्नाभावाव् । थ. 
ख्यातस्य छत्यादयो ऽन क्थः तथा स्रानि यत्राख्यातन कतृनिष्नसं. 
ख्यानमि्दिता तन्नेव तृताया नान्यत्राति भावः। ननु तस्या उक्तानु- 

कत्व कथमुक्नेयमित्यश्राद-सख्याभिधनेति । हतरविकशोषणत्वति । 
इतरविरोषणत्वेन तात्पयाविषयत्वविश्ष्टः प्रथमान्तपदापस्थाप्यः 
कतौ सख्याभिधानयोग्य इति फलितोर्थः । संख्यान्वयः-गमधातृत्त. 

ग्वतेधकत्वसखख्यान्वयः, किन्तु मेत्रे सख्यान्वया भवाति मेश्रस्याव्य- 
हितत्वात् चघ्नस्यवपदाथसादभ्ये विक्लोप्रणस्वेन तारपयो विषयत्वा. 
च्चेति भाषः । कमदाचित्यादिना तृक्तायापरिग्रहः। तेन तण्डुलं 
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न विशेषणत्वे तार्यं तद्वारणाय प्रथमान्तेति । यद्रा धात्रथतिरिकति- 
विरोषणत्वं प्रथमदङथैः, तेन चैत्र इव मेत्रो गच्छतीस्यत्र चेत्रादे वरणम् | 
स्तोकं पचतीत्यादौ स्तोकादेवीरणाय च द्वितीयदलम् , तस्य द्वि्तीया- 
न्तोपस्थाप्यव्वाद्रारणाभेति । एवं व्यापरेऽपि न शक्तिर्गोरवात् | रथो 
गच्छर्वत्यादो तु स्वव्यापारे आश्चयत्वे वा लक्षणा | जानातीत्यादौ बु 

विवृतिः। 

पचति चैेत्रण सुप्यत ह्यादौ यथाक्रम तण्डले धात्वथैस्वापादौच 
सख्यान्वयवारणाय प्रथमान्तपदोापस्थ।प्य इत्युक्तमिति ध्ययम् । य: 
दहेति प्रकारान्तरा, व्रथमदखाथः-कमत्वाद्यनवसर्द्ध् श्व्येतस्य प्रथमव्- 
स्यार्थः । तेन~प्रथमदलस्यान्यथाथकरणेनचेत्रादेवांरणमिति । अ- 
त्र चेत्रपवा्थस्य धात्वथाोतारेक्तं इवपदाथं विरोषणत्वादिति भावः। 
स्तोक पचतीत्यादिना श्बुदु पचतीव्यादेः परिग्रहः । दिकायदलम्- 
प्रथमान्तपदोापस्थाप्यत्वम् । तस्य-स्तोकादेः । द्रितीयान्नति। 
क्ियाविद्चाषणानां कम-वमिनि नियमात् । पनञ्जलिष्रभ्रतिभिरुक्तां ख. 
कारखामान्यस्य कतरि काक खण्डयित्वा भद्रराभमनां कक्रारसा- 
मान्यस्य व्यापारे शक्तिमधुना खलण्डयति-पवमित । गौरवादिति । 
जन्यत्वादिघरितव्यापारस्यापि यल्ञःव( कृतित्व )जात्यपक्षया गु- 
खभूतत्वादिति मावः। रथस्याचतनत्वाद्ल्लदुन्यत्वनाह-व्यापार- 
गमनाजुकूखुव्यापारे, गमनानुकू्यापारवान् रथ श्नि चतच्रषो 
धेः । ननुक्तप्रयोगे तादग् व्यापारो न प्रतीयते किन्तु तदाशधरयत्वेमेवे- 
व्यरुचि मनसि निधायाह--अआश्रयत्व वेति । गमनानुक्कुरखुव्यापारा- 
श्रयत्वे वेत्यथः । लक्षणा -निरुूढलक्षणा । जानातीति । चश्चुजञाना- 
तीस्यथेः । आश्रयत्वे-क्ञानानुकूकुव्या पाराश्नयत्वे । नयतीति । घ- 
टा नश्यतीत्यथः। प्रनियोगत्वे निरूढलक्चषणत । सा चासति ध. 
ये जने शाक्षयसम्बन्धः । केचिस्वन्न वतेमानात्पात्तकत्वं प्रतियोगित्वं 
च टखडर्थमाहुराद्यम् नान्ते प्रकारः द्वितीयं घटे प्रकारः । वततमानो- 
त्पा्तिकत्वमवाथौस्तु घात्वथस्य नाशस्य घटे प्रातिपदिकार्थे साक्षा. 

कृन्थयालम्भवात्। न च प्रतियोगत्वमेवाथास्तु इति वाच्यम् । चिरन- 
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आश्रयत्वे, नदयतीत्यादौ प्रतियोगितरे निरूढलक्षणा । उपमानायथा 
दाक्तिम्रहस्तथोक्तम् । एवं काशादपि राक्तिमरहः सति बाधके 
काचित्यज्यते । यथा नीलाद्विपदानां नीरुषूपादौ नीरादिविशिष्ट 
च श्चफैः कोरेन व्युसादिता तथापि लाधवान्नीरादावेव 

शक्तिः, नीरादिदूपविशषे्ट तु ̀  रक्षणेति । एवमाप्तवाक्यादपि 
यथा कोकिरः पिकपदव।च्य इव्यादेश्चब्दतपकादिपदशक्तिमहः । एवं 

म्यवहाराद्पि । यथा प्रयोजक्रबृद्धन घटमानयत्युक्तम् । तच्छर्वा भयो - 
ज्यवृद्धेन धट आनीतः । तद्वधार्थं पाद्धस्था बालो घटानयनरूपं कार्य 
घटमानयेतिश्चब्दप्रयोज्यमिप्यवधारयति । ततश्च घटं नय गामानय. 

त्यादावावापोद्धापाभ्यां घटादिपदानां कार्यानवितषरादो शक्ते गृहति । 

विघतिः। 

छेऽपि नश्यतीति प्रतीतिप्रसङ्कत् । यथा शक्तिश्रहस्तथेति । यत्तदोः 
प्रक(रत्वमथः प्रकारवचने थाद्प्रत्ययश्च। उक्तमिति । उपमाननिरूप- 
छावसरे इति हषः । कारादपीति । कारश्च स्वसमानाथवाधकः श- 
ब्दखमूहः शालम् । (करोशोऽखरी कुड्मले शादे अयऽनाके च मन्दिरे 
इति भागुरिः । त्यागस्थलमुदाहरति यथति। कारान~-' गुणे श्युकट- 
दयः पुंसि गुणि लिङ्गास्तु तद्वतीत्यमरकारोनः बयुत्पादिता-घाधि- 
ता। लाघवादिति । नीलाद्मच्वमपक्ष्य नीकत्वादेः शक्यतावच्छेव्- 

कताद्ीकारे परमलाघवादित्यथः ' आक्तवाक्यादिति। प्रामाणिक. 
वचनादित्यर्थः । "आप्तः खलु साक्चात्कृतधमां यथा रष्टस्यार्थस्य चि- 
स्यावयिषया प्रयुक्त उपदेष्ट'ति न्यायभाष्य वात्स्यायनः । "आके ना- 
मानभवेन वस्तुतस्वस्य कत्स्यन निश्चयवान् -राग)दिवशादवि 
नान्यथावादी यः सः इति चरक पतञ्जलः | प्रयाजकब्रद्धेन-प्ररण- 
कञ्रौऽऽचा्यादिना, प्रयाज्यवृद्धन-प्रयैशिष्यादिना, तद्वधाय. 
मस्य प्र्ात्तिशछौनजन्या प्रदृत्तित्वान्मतप्रदृत्तिवदित्यजुमाय, य- 

दुक्तम्-- ( 1 र 
न्ोब्दबद्धाभथधयाश्च प्रव्यक्लषणान्न पद्यत । 

श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनु मानन च्या ॥ 



सूल चर्द्रिकोपेता । ६.१ 

इत्थं च भूतखे नीखो घट इत्यादिशब्दा्न शाल्दबोधः-धटादिपदानां 
कायान्वितघटादिबोधे सामथ्यांवधारणात् | कायेताबोधं प्रति च 
छिङदानां सामथ्यौत्तदभावान्न शाब्दबोध इत्यपि केचित् । तन्न । प्रथ- 

[4 न श्य क मतः कायोन्वितषटादौ शक्तयवधारणऽपि लाघवेन पश्चात्तस्य परि- 
~~ भ ४9९ ध = _ 

त्याग चित्यात् । अत एव "चैत्र पुत्रस्ते जातः कन्या ते गर्भिणी जाता" 
१ [>९ ॐ + ठ न 

इत्यादो मुखप्रसादमुखमाछिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय तत्कारणत्वेन 

परिरोषाच्छब्दबोधं निर्णीय तद्धेतुतया तं चछब्दमवधारयति । 
विचरतिः। 

इत्यादिना वाक्यपदीये । अवघ।रयति-नििनोति, सावापादठा- 
पाभ्याम-अन्वयव्यतिरक,भ्याम् । घटं नयेव्यत्र घरपदसत्े कवुश्र- 
वादिमत्पदाथवाधः। यानयपदवयतिरेकणानयनपद्ार्थवबोघाभावः। गा- 
मानयेत्यन्न घटपदव्यतिरेकण कवुग्रीवादिमत्पदाथेवोधाभावः। आ- 
नयपदसच्व अगनयनपद्ा्थवोध इत्येव रूपौ तो । घटादि पदानामित्य।- 
रभ्य कश्ाक्ति गृह्धातीत्यन्तस्य सामान्येन बिलतिष्टार्थस्य चाक्तमव- 
धारयतीत्यथः । तदभावात्-कायताबोधकलिङदेरभावात् , न शा- 
इ्दबोघः-भूवटे नीखो घर इत्यादाविति शेषः । केचित्-प्राभाकराद्- 
यः परिहरति-तन्नाति परदारहतुमाद-प्रथमत हत्याषिना | खाघ. 

वेनति । कायतान्वितघरशाब्दत्वापेक्षया घटशाब्दत्वस्य कार्यनाव- 
च्छद कत्वे काघवनत्यथ इति प्रकारकृतः । तस्य-रक्तयवधारण. 
स्य, अत पव-कायत्वाविषरयकबाधं प्रति पदानां हेतुत्वादेव । पुत्र 
स्ते जात इति । पुनाल्लो नरकाच्रायत इति पुः “नानेन पतत्तीति' श्रु. 
ते: । अनेन पुत्रेण जातेन सता पिनानरकेन पततीति दुगेरीका। 
कन्या ते गभिणीति । कन्या कुमारिका कन्या कूमारेका नार्यो रि. 
ति विश्वकाशात् । ननु कन्या अथच गर्भिणौत्यनुपपन्नं गभस्थिते. 
रनन्तरं कन्यात्वनिबृत्तेरति तु नाशङ्कनीय या च प्रागसिसरम्बन्धा- 
स्पुला सह सम्प्रयागङ्गच्छति तस्यामपि कन्याराब्दो वर्तत पवेतिं 
भाष्यात् । विवाहविधिना विना पुरूप्ेण सयोगं प्राक्चापि कन्यात्यन 
जहातीति केय्यराच्च । सुखदुःख इति । पुत्नस्य पुनाम्नो नरकाश्राय- 
कटधात्तञ्ञन्मनि सुखम् कन्याया गभ पापात् राजदण्डादिभयाद्वा दुः 

२१ 
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सथा च व्यभिचारास्का्ान्विते न राक्तिः | म च सत्र तं पद्रयेत्यादि 
शब्दान्तरमध्याहायंम्-मानाभावात् , चेत्र | पुत्रस्ते जातो मृतश्वेत्या- 
दौ तदभावाच्च | इत्थं च राघवादन्वितघटेऽपि शक्ति त्यक्त्वा घटपव्- 
स्थ घटमात्रे शक्तिमवधारयति । एवं वाक्यादपि राक्तेम्रहः । य- 

भा यवमयश्वरूभेवतीरयत्र यवपदस्य दीर्घशुकषिशेषे आर्याणां प्रयोगः; 
कङ्क च म्हच्छानाम् । तत्र हि (अथान्या ओषधयो म्लायन्तेऽथेते 
मोदमानास्ति्ठन्ति' इति वाक्यरोषादीधशुके शक्तिर्निणींयते, कञ्च तु 
शक्तिभ्रमास्योगः-नानाशाक्तेकल्पने गौरवात् । हयोदिपदे तु विनि- 
गमकाभावान्नानाश्क्तिकस्पनम् । एवं विवरणादपि शक्तेग्रहः । विव- 

विचरतिः। 

खमित्थलम् प्रृतविचारेणं । तत्कारणत्वेन-सुखदुःखयोः कारणत्वे. 
म, तद्धेतुतया-तादश्ाश!च्द् बोधहेतुतया । व्यभिचारादिति । घटादिः 
दिपदानां कायोन्वितघटादिवाध् पव सामथ्यामिति निय 
मस्य चत्र पुश्रस्त जात' इत्यादौ व्यभिचारददरौनादित्यथः। चेत्र पुत्र 
स्ते जात इत्यादिष्दैः लिङाद्यभावात् कायत्वाविषयकवाधश्यै- 
बात्पत्तरुभवादिति निष्कषः। तज्न-पुज्स्त जान इत्यादो, ते-जात- 
पुत्रम् । तदमावाश्वेति । तं पदये्त्याीबकायेतावाधकपवाभ्याहाराख- 
स्भवाच्चेस्यथेः । इत्थ चति । परमतनिराकरणपूवेक स्वमतपसशा- 
रो हि तदथेः। लाघवादिति । यदुक्त- 

यत्त कार्यान्विते दाक्तिमाहुः प्राभाकरा न तत्| 
युक्तं गौरवतः किञ्च काघवात्सान्वितेपि न ॥ 

अवधारयति शक्तिग्रहेच्छाषान्वाल इति हषः । यवपदस्येत्या- 
दिभवड्कस्य स्थूराथत श्वं ममे-भायौ यवशा्यं दीधेशके .भयुञख- 
ते भ्टेच्छास्तु कङ्को प्रयुञ्जते तमेव चुध्यन्ते तथाप्यायेप्रसिदधे्बलब- 
स्वात् । 

घसन्ते सवकास्यानां जायते पञ्चशातनम् । 
मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यत्रा; कणिङ्ाश्ालिनः॥ 

दते विष्यथाकाङ्खधा प्रवतमानात् वाक्यन्नषाहीधथूकविशिष्टो 
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रणं तु त्त्समानाथपदान्तरेण तदथेकथनम् । यथा पयो ऽस्सीत्यस्व 
कररोऽस्वीत्यनेन विवरणाद्धरपदस्य कलक् साक्तेग्रहः । एवं पच- 
तीत्यस्य पाकं करोतीस्यनेन विवरणादाख्यातस्य यलाथेकत्वं॑कश्प्य- 
ते । एवं प्रसिद्धपदसांनिध्यादपि राक्तिग्रहः । यथा इह सहकारतरौ 
मधुरं पिको रौतीत्यादौ पिकपदस्य कोकिरे राक्तिमरह इति । तत्र जा- 

विव्रतिः। 

यथपद वाच्य इति शाक्तिमिर्णयः क्रियते एवमेव पेदे सिद्धान्तितम् । 
कट्धो तु म्लेच्छानां प्रयोगः शक्तिश्ममूलक उभय शक्तिकद्पने गौर - 
घात हयौदिपदे तु कोषस्य हरौ शकरादौ च तटयत्वान्न विनिगभ- 
कर्व थवपदे च वाक्यशोषस्यैघ तत््रमिति ॥ यथावा “स्वारा. 
ज्यकामोऽग्निष्टोमेन यजते'त्पाक्कधेशचे्षाभूतेभ्यः यन्न दुःखेन 
समिन्नमित्यादिवाक्येभ्यः स्वरादिपदस्य। तत्समानार्थक प्दान्तरेणति। 
केन चिदुक्तं भो घटमानय स घरपदाथाभिन्ञोऽपि धरयेज्यः परं 
कटशपदेनेति तद्वोघना्थं तत्पयायेवाचक्षं कलपदं वपुनैरुक्तं 
सच तमबोधीत्येलदुविवरणरूपमनभ्यूहितव्यम् । आसख्यातस्य-पच 
तीत्यस्य, यल्नाथकर्व-यन्नत्वविीरा्ट शक्तसम् । करुप्यने ऽनुमीयते । 
प्रसिद्धपदसांनिध्यादिति । प्रसि्पदेस्य-गृहातसकनपदस्य्सां. 
निध्यात्-साहचयात् समीपोश्चारितस्वादित्यषैः | चमरादौ तादश. 
योग्यतासस्वेऽपि घक्तुतात्पयेविशेषज्ञानामावान्न शक्तिप्रदः । 
स्तुत षह सहकारतरौ मधुर पिको रौतीन्युद्रादरण न सषटदय- 
हृद यमरोदुमोष्ठ तिङं धर्मिंण्यभेदेन नामा्थान्वयस्याग्युत्पन्न- 
स्वात् , प्रत्यक्चषसिखकोकफिटस्वजात्यर्वाच्छन्ञ पव राघवे पिकश्च- 
इदस्य शक्तयवच्छेद्ा च । नीरुपस्पशावान्वायुरिर्यादिकन्तु युक्तम । 
व्याकरणोपमानादिभियैया शक्तिग्रहो मवति तत्स विक्षातम् । 
संप्रति शक्तेप्रहो जाती षा व्यक्तो वास्वीकत्तेथ्य इति न शातमिति 
सद्धक्तथ्यमित्याकांक्षायां स्वम्रतमन्ते प्रदशंयितु निराकतैमन्येषां 
च मतमनुवदति-वश्र जातावेव शक्तेप्रह इत्यादिना । स्बेषु पदा. 
यु जातिमव निमित्तं कृत्वा तत्यबसिरभ्युपगमाहिति भाषः । ध्यक्तो 
शक्तिग्रह बाधक हेतुद्चयसुपन्यस्यति-व्यभिचरादानन्त्याश्ेति । 
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तवेव शक्तिनं तु व्यक्तौ व्यभिचारादानन्त्याचच । व्यक्तिं विना च जा- 

तिभानस्यासंमवाव्यक्तरपि भानमिति केचित्। तन्न । शक्ति विना व्य- 
क्तेभानायुपपत्तेः । न च व्यक्तो रक्षणा, अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विना- 
पि ग्यक्तिबोधात् । न च व्यक्तिशक्तावानन्त्य, सकर्व्यक्तावेकस्या ए- 
व शक्तेः स्वीकारात् । न चाननुगमः, गोत्वदिरेवानुगमकपवात् । किं- 
च गोः शक्येति शक्तिग्रहो यदि तदा व्यक्तो शक्तेः, यदि तु गोलं शक्य- 
मिति शक्तेमरहस्तदा गोलप्रकारपदाथस्मरणं शान्दबोधश्च न स्यात्- 

विवृतिः । 
अश्राय निष्के; । यदि व्यक्तौ ाक्तिप्रहस्तदा अगृहीतशक्तिकगोपि 
ष्डस्येव घटादेरपि गोपदन्प्रतीनिः स्यात् अगरहीतजक्तिकत्वस्य तो. 
दयादिति उवभिचारः; । यत्र व्यक्तौ शाक्तेरग्रहस्तत्रापि राब्दधीस्देति 
परं तत्कारणीमूनकश्किक्चान नास्तीति भावः । अथ व्यक्तिभदेन 
दाक्तिभेदस्य स्वीकारात् व्यक्तीनामानन्त्याच्छक्तेरपि तरवमित्यानन्त्य 
दोषः । व्यक्ति विनेति । अथक्रियाकाश्तया ग्यक्तेर्व प्रचात्तानिन्रात्त- 
योग्यत्वाद् गवादिपदेन लोके व्यक्तेरववोधाश्चति भ।वः। व्यक्तेरपि 
भआनभमिति। भानमज्ाचुमान-तश्च जातिव्यक्त्याश्िता जातित्वादिव्या- 
त्मकम् । कचिदाहुभानमन्न नानुमानं व्याप्त्यादिन्ञानव्यक्तिरकेणापि 
्यक्तेरनुभवात् कितु स्मरणमेव । केचित्-मीमांरूकाः । शाक्ते चिनेति। 
शाक्तिरहिताया व्यक्तमानायोगाद् व्यक्तयो शाक्त्यनङ्गीकरर शाब्दवुद्धे- 

रनि्घीदहाश्चति मावः । न खाति मीमांसकस्याद्ङकनम । अनुपत्तीति 
समाघानक ुरदेतुः । अन्वयायुपत्तस्तात्पयाुपपत्तवा लक्षणाबीजस्य 
तत्राभावान्न लक्षणेति भावः । नयु व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे उ्यक्तीना- 
मानन्त्याच्छक्तेरप्यानन्त्याभेत्याद्ाज्य समाघत्त-नचे ति । धाक्तेः इदवरे- 
ख्छारूपश्क्तः, अननुगमः-ऽवच्छेद्कत्वघमस्याभावरूपाऽननुगमः। 
गात्वादेरवानुगमकत्वादिति । पव च शक्यतावच्छद्कगोत्वेकयन 
प्कव शक्तिरिति नानुगमशङ्का शक्योत्पाक्षतामिति भावः।भौः 
हाक्षयेति | मापदशक्यव्यथः। शक्तिग्रहः-ल्लक्तेक्ञान, पवमव्रेपि। गोत्व- 
प्रकारकपदाथेस्मरण-गोपद्।त् गोात्वश्रकारकपद थंस्याथात् गोव्यक्तेः 
स्मरणम् , चाब्दवोधः-गात्वप्रकारकगा्रेक्ेष्यकशाब्द् बोधः समान- 
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समानप्रकारकसेन शक्तिज्ञानस्य पदार्थस्मरणं शाब्दबोधं प्रति च हे- 
तुस्वात् । कं च गोदे यदि शक्तिस्तदा गोत्वं शक्यतावच्छेदकं वा. 
च्यम् । गोत्वं तु गवेतरासमवेतववे सति सकर्गोसमवतत्वम् । त- 
था च गोग्यक्तीनां शक्यतावच्छेदके ऽनुभ्वेशात्तवेव गौरवम् । तस्मा- 
तत्तजात्याकृतिंविशिषटतत्तव्यक्तिवोधानुपपत्या कसर्प्यमाना रक्तिजौ- 

स्या्रतिविशिष्टव्यक्तो विश्राम्यतीति । 

रक्तं पदं, तच्चतुर्विधम्-कचिद्योगिकं क्षचिद्ूदं कचि 

विवृतिः। 

धकारकत्वेनेत्यादि । यत्प्रकारकं यद्िक्ेष्यक्र शाब्दहाक्तिश्चानं तस्य 
तत्प्रकारकपद्ाथस्मत तत्पकारकतद्विक्षेष्यकशाब्दवुद्धो च कार. 
णत्वाभित्या्ति नियमः प्रकृतेऽपि गोत्वप्रक।रकूपदा्थस्छ्रतो तादक्- 
दाब्दवबोधे च गोत्वप्रक।रकगोवराष्यकरशाक्तिन्चानस्य कारणत्वभि- 
ति कार्यकारणमभावोभ्वसेयः। किचत । भथ चत्यथैः (कमथ व्यति- 

देते स्यादि"त्यजयः। यदि श्णाक्तरिति । गापदस्यति होषः। तदेति। 
गोत्व चाक्रयं गात्वत्व शक्यतावच्छेद््कं वक्तवयमित्यथः। ननु गोत्वस्व 
कि स्वरूपममिप्रयीत्यत्राद-गोत्वत्वं त्वति । गवेतरेनि । गाग्यक्त्यति. 
रिक्तव्यक्तिषु समवयनाद्जत्तित्व सति गोभ्याक्तिमात्र समवायेन च्ृत्ति- 
त्व तत्वम् । ननु कमनेनायातभित्यत्राह-तथा चति । ततैव-ज।ति- 
हाक्तिवादिन एव । स्त्रोक्तमु पसह त माद-तस्मादिति । विशिष्टव्य- 
क्तावित्यन्रैवकारोऽपि अध्याहायेस्तस्य च पृथक् २ शाक्तिस्वीका- 
रत्वध्यवच्छदोऽ्थः । अत्रायं 'जात्याकृतिव्यक्तव्यः पदाथः, ईत्यज्र 
पदार्थ गतेकवचनस्थो मगचानक्षपादोाऽपि प्रमाणम् । पदार्थो गवा 
दिः पदस्याथः जिष्वकशाक्त्खाभिथमेकवचनम्। सूत्रे त्ित्बनषठ- 
स्य पदद्कितिरूपपदार्थस्परेकत्वं विवक्षितामति त्र विङोष्यपदस्य 
बहूुवचनान्तत्वेऽपि विज्ञेषणपदस्यैकवचनान्तताोपपत्तिरित्यादि स- 
विरेषणमाचायैगद्ाधरेण व्युत्पत्तिवादे ऽभिहिनम् । नव्यमतमन्य- 
श्रोक्तमेवेत्यकमज्ाधक्रयेन मुल थेजिज्ञासूनाम्। 

शक्तमिति । निरूपक तास्तबन्यन शकितविशिष्टमित्य्थः । 
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योगरूढं कचिदयौगिकरूढम् । तथाहि-यघ्रावयवार्थं एव 
बुध्यते तथोगिकम् , यथा पाचकादिपदम् । यत्रावयवशाक्ते- 
नैरपेक्ष्येण समुदायशाक्तिमात्रेण बुध्यते तद्रूढम्, यथा गोमण्ड- 
रादिपदम् । यत्र तु अवयवशक्तिविषये सयुदायदाक्तिरप्यस्ति त- 
योगरूढम् , यथा पङ्कजादिपदस् । तथाहि--पङ्कजपदमवयवशक्त्या - 
पङ्कजनिकवत्वरूपमथ बोधयति, समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन स्पेण 
पद्मं बोधयति । न च केषलयाऽवयवशक्त्या कुमुदे प्रयोगः स्यादिति 
वाच्यम् | रूदिज्ञानस्य केवख्योगिकाथेज्ञाने प्रतिबन्धकत्वादिति पराञ्चः। 

विवृतिः। 
भ्यायनये दिविध पदं मुख्यं गोणे चेति । य॑च्छक्तिवुस्या 
यम्रथेमुत्थापयत्ति तत्तस्मिन्रथे मुख्यं यथा गोघटदिव्यक्तयुत्थाप- 
के गोघटादिपदं । तस्यापि चातुर्विध्यमाह-तश्षतुर्विध्ामेति 
चतस्रो योगिक-रूढ-योगरूढ-योगिकरूढ-लक्षणा धधा प्रकारा 
अस्य तसथाभूतम् । यत् लक्षणाच्रया यम्थमुत्थापयति तत्त. 
स्मिन्नर्थे गौण यथा गङ्गायां घोष हत्यत्र तीरोपस्थापकं गङ्पदम् । 
कचित्-किचित् । सामान्यतो मुख्यस्य यातु्विधष्यमुक्वी सप्रति 
वह्वक्षणोादा्रणान्याह तथाहीत्याद्ेना । अयववद् त्येवाथबाघ- 
करव योभिकत्वन् । लश्षणमुक्रत्वोदाहरणमाह-यथति । पथमभ्रिि 
शोध्यम् । पाचकादीच्यादिना पारकादेः सग्रहः । अत्र पाचकादिपकं 
अवयवश्च! पाककतृचोाघकम् । गवयवाथमनयपेक्ष्य समुदायशाकते 
मात्रणा्थवाधकत्वं रुडन्बम् । गोमण्डलाक्षीति । आदिना रथन्तरमि- 
त्यादिकमुदाहायम् । काचित्को मण्डपाद्रपाडस्तु प्रामादिक दइति- 
भ्रकाहारृत् यदाह तदसत् दह गमनमण्डपानकन्तेत्वरूपं योगाय वि. 
नैव व्यक्तिविदाषगरद विक्षोेषयारवगमेन संभवदुद्ाहरणकत्धात् गोपदं 

गवि रदे मण्डपपदं यह वि्ोषे रुढमिति भाष्यादौ तथेष दद्यनाश्च। 
अवथवथेसवकलितसमुदायक्ा्तयाथबोाधकत्व योगरुढस्वम् । अव. 
यघशात्तयेति । अवयवाः पङ्कः जनिः हत्यादयः । ससुदायशक्त्येति। 
समुदायो हि पङ्कज इति । पव च पङ्कजनिकतं पश्ममिति क्षभग्रो 
बोधः, कुभुदे-श्यतोत्पर, 'तिते कुमुषकेरवे' हत्ययुशाखनात् । प्रयो- 
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वस्तुतस्तु समुदायदाक्ट्युपस्थितपद्मे ऽबयबाथपङ्कजनिकतरन्वयो भवति 
सांनिध्यात् । यत्र तु रूटथथस्य बाधः प्रतिसंधीयते तत्र रक्षणया 

कुमुदादरबोधः । यत्न तु छरुमुदसवन दूपेण बोधे न तात्यजञानं पद्च- 
त्वस्य च बाधस्तत्रावयवशक्तिमात्रेण निवाह इत्याहुः । यत्र तु स्थ- 
कपद्मादावषयवाथंबाधस्तत्र सथ्रुदायशक्त्या पद्मत्वेन खषेण बोधः । 
यदि तु स्थरुपङ्कजं विजातीयमेव तदा लक्षणयेवेति । यत्रावयवाथै- 
रूढथथयोः स्वातन्त्येण बोधस्तद्योगिकरूढम् , यथोद्धिदादिपदम् । 
तत्र हि उद्धदनकत तश्गुल्मादिरपि बुध्यते यागविेषोऽपीति ॥८ १॥ 

६ [९ 

लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तालपयाचुपषात्ततः। 

रक्षणेति । गङ्गायां धोष इत्यादो गङ्गापदस्य शक्यार्थे प्रवाहरूपे 
घोषस्यान्वयानुपपत्तिस्तास्पयीनुपपत्तिवी यत्र प्रतिसंषायते तत्र रक्ष- 
णया तीरस्य गोध इति । सा च शक्यसम्बन्धषूपां । तथाहि-प्र- 

विवृतिः । 
गः स्यादिति । पङ्कजपदस्येति हषः । प्रतिबन्धक्रत्वादिति। अतोन 
पङ्कजपद्मबयवकाक्तया कुमुदे प्रयाक्तुमुचितमिति प्राचामाचायी. 
णा हृदयम् । मणिरृन्मत दशेयति-वस्तुतस्विति। सान्निध्यादि- 
ति । रुढ्यधस्य समिहितोपस्थितिकत्वादत्यर्थः । बोधे-कुमुदबोधे, 
का घः-पद्यत्वन रुपेण पड्मत्ववोध्ः । अवयवराक्तिमात्रेणेति । मात्रप- 
दे रुक्षणावरयकतां वारयति । नि्वाहः-पङ्कजमिकतृतया कुमुदशा- 
इडवोधस्य निकोहः। स्थरुपश्चादौ-नीरसरसोत्पन्षपद्मादौ । अवय- 
छाथेवाघ इति । पङ्कजशब्दस्यति रोषः । बोधः-पद्मबोधः, यदितु 
स्थरुपङ्ज विजातीयमेव तदा लक्षणेचत्यपि बोध्यम् ¦ अवयवश- 
त्य! समुदायदाक्त्या चाथेबोधक्त्व योगिकररूढत्वम् । तत्रोध्व भि- 
नत्तीति व्युत्पत्यावयवशाक्तया द् बृश्चलतदिबुध्यते सखमुद्ायराक्या 
लुद्धिश्नामकयागबिशषः ॥<१ ॥ 

हाकयसम्बन्ध इति । विषयतासम्बन्येन क्क्याश्नयत्वं शकय. 
त्वम् । हाक्यस्य-हाक्यापस्थापितस्याथेस्य, सम्बन्धस्तत्समस्बन्धि- 
नि खड्बन्ध हव्यथेः। शकषथाद्शक्मोपस्थितिरपि रक्षणा । तजर श्यः 
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वाहरूपशक्याथसम्बन्धस्य पीरे गृहीतलात्तीरस्य स्मरणम् , ततः शा- 
ब्दबोधः । परतु यद्यन्वयानुपपत्तिखक्षणा्बीजं स्यात्तदा यष्टी; परवेरा- 
येत्यत्र रक्षणा न स्यात्-यष्टिषु प्रवेशान्वयस्यानुपपत्तेरभावात्, तत्र 

च यष्टवे मोजनतात्पयानुपपस्या यष्टिधरेषु लक्षणा । एवं ककि- 

भ्यो दपि रक्ष्यताभिव्यादौ काकपदस्य द्ध्युपरघातके रक्षणा । सव. 
तो दधिरक्षायास्तासर्यविषयत्वात् । एवं छत्रिणो यान्तीत्यादौ छनत्रै- 

विघ्रतिः। 

कयाच्छकयलम्बन्धक्ञानात् सङ्गतिः स्पष्टैव । तीरस्य स्मरणयिति। 
गङ्ापदवाच्यप्रवादरूपशक्यसम्बन्धस्य तरर सत्वात्ताद शक्यस 
म्बन्धरूप्रश्चणायाः भनीनेः गङ्ापदासरोपर्थितिरेत्यथ पच दवे. 
तो धवक्तत्यादो बाध्यम् । हाब्दवेधः-गगानीरवृत्तिर्घोष इति श्ा- 
व्दृबोधः। अन्वयानुपपत्तिस्तात्पयांचुपपात्तेश्च लक्षणाबीजमिति भ्रा 
चां मतमपचदति-परन्तु यद्ीति। तत्प्रवद्धे-यष्िप्ररो। यषटिधरषु 
रक्षणेति । भन्न वश्िधरान् प्रवेशयेन्येव यष्टीः प्रवेशयत्यस्य श्न्दु- 
बोध।त् । दयं जहत्स्वाथा लक्षणाच्यते। दध्युपघातक-काकबिडा- 
छादिसाधारणदध्युपघातकत्वविहिष्टे । सवेत इति । दध्युपघातक- 
त्वावच्छिक्नादित्यथः । यत्र काकमान्र तात्पयं न तत्र लक्चषणा। छत्रिण 
इति । दछत्रमषामस्तीत्यथ "अत इनि ठनी' हनीनिप्रत्ययः । पक्सा. 
अवादित्वे-पएकसाथवाहित्वविरिष्ट । अस्याः सन्ञान्तरमाद-दइयमे- 
घाजहत्स्वार्थेति । न जहति पदानि स्वां शक्यार्थ यत्र साऽजह- 
स्स्वाथौ; जहति पदानि स्वाथ श्ाक्याय यत्र सा जहत्स्वाथां पृ्मु- 
केव । स्वदाष्टस्य सर्वनामत्वात् पृवैनिपाते भरापते माष्यप्रयोगाद्राज- 
द्न्नादित्वाद्वा न पूवेनिप्रातः। टक्ष्यतावच्छेद्करूपेण लक्ष्य माच्रबो- 
धप्रयाजिका जहर्स्वाथा, लक्ष्यतावच्छेद्करूपण लक्ष्यशकयोभयबो- 
धप्रयाजिकाऽजहर्स्वा्थत्यपि बोध्यम् । नियमोन स्यादिति।ग. 
ङ्का तीर ब्रत्तिघो ष इति बोधस्य गङ्गाबृत्तिमीन इति बोधस्य वाऽब। 
धादिति मावः । गङ्गायां घोष इत्यत्र तात्पयांमवे कुतो गङ्गाप्रदेऽपि 
स्वाथसम्बन्धिनि काकादौ न लक्षणा, ताचता.ऽप्यन्वयानुपपत्तिद्ा- 
न्तेरतस्तात्पयानुपपत्तिरव लक्षणाबीज्ञ घाषपदस्य मीनादौोतुन 



मूरखचन्द्रिकोपेला | १६९ 

पद्स्थेकसार्थवाहिते रुश्चणा । इयमेवाजदस्स्वाथा रक्षणेदयुच्यते-एक- 
साथेवाहिसेन रूपेण छत्रितदन्ययोर्बोधात । यदि चान्वयानुपपत्ति- 
क्षणावीजं स्यात्तदा क्रचिद्ङ्ग।पदस्य तीरे कचेद्धोषपद्स्य मस्स्यादौ 
लक्षणेति नियमो न स्यात् । इदं तु बोध्यम् । शक्याथेसम्बन्धो यदि 
तीर्वेन रूपेण गृहीतस्तदा तीरत्वेन वीरबोधः । यदि तु गङ्गातीरत्वन 
रूपेण गृहीतस्तदा तेनैव रूपेण स्मरणम् । अत एव लक्ष्यतावच्छेदके 
न रक्षणा-तत्पकारकबोधस्य तत्र खक्षणां विनाप्युपपत्तेः । परंतु एवं- 

क्रमेण सक्यतावच्छेदकेऽपि शक्तिनै स्यात्तस्मकारकशक्याथेस्मरणं परति 
तत्पदस्य सामथ्यमिस्यस्य सुवचत्वादिति विभावनीयम् । यत्र तु शक्या- 

थस्य परंपरासम्बन्धरूपा रक्षणा सा ठक्षितरक्षणेव्युच्यत, यथा द्वि 

रेफ।दिपद् रेफद्वथ सम्बन्धो भ्रमरपदे ज्ञायते, श्रमरपदस्य च सम्बन्धो 
श्रमरे ज्ञायते । तत्र लक्षितलक्षणा । किन्तु लाक्षणिकं पदं नानुभावकं 

खाक्षणिकरायथेस्य शाब्दबोधे तु पदान्तरं कारणम् । शकक्तेरक्षणान्यतर- 
सम्बन्धनेतरपदार्थानितस्वशक्याथशान्दबोधं प्रति पदानां सामर्थ्याव- 
धारणात् । वाक्ये तु राक्तरभावाच्छक्यसम्बन्धरूपा खक्षणाऽपि ना- 

विब्तिः। 

लक्षणा "न विधौ परः शब्दार्थः इत्युक्तेः तनेव-गङ्गातीरत्वेर्मव, 
स्मरणं -शा्दवाधः लक्ष्यताचच्छेद् के-तीरत्वादौ, तत्प्रकारक- 
श्राधस्य-तीरत्वप्रकारकतीरविश्लेष्यकबाधस्य । तत्प्रकारकशकया- 
स्मरणं प्रति तत्पदस्येति । घट इव्यादा-घरत्वभ्रकारकघट इति 
स्मरतो, घरपदस्यत्यथः । विभावनीयपिति । लक्ष्यतावच्छेदके 
लक्चषणानङ्खीकार शाक्षयनावच्छदक शाक्तयङ्गाकारे कारणं श्ग्यमिति 
भावः । ठकश्ितटक्चषणां जदहःत्स्वाथायामेवान्तभावयन्नाह-यत्र त्विति । 
दिरेष्छादिपद इति । दिरफः शब्दायत इत्यादिप्रयागे पूव द्विरेफपदेन 
रफदयधरितं श्रमरपद् ङक्ष्यते पुनश्च भ्रमरपदेन स्वशक्यसम्बन्ी- 
जन्त॒विशेषरूपो ऽथा लक्ष्यते इति भवति तत्र लक्षितलक्षणेति निगेलि- 
तोाऽथेः । नाचुभावकम्-न शाब्द वोधजनक, पद्ान्तरं-घोषादिषपदम् । 

२९ 
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स्ति । यत्र गभीरायां नद्यां घोष इत्युक्तं तत्र नदीपदस्य नदीतीरे क- 

क्षणा \ यभीरापदाथंस्य नया सहाभेदेनान्वयः कचिदेकदेशान्वयस्या- 
[ +> (~~ ने, न (५ ^ ~ 

पि स्वीकृतत्वात् । यदि तत्रेकदेशान्वयोऽपि न स्वीक्रियते तदा नदी- 
पदस्य गमीरनदीर्तीरि रक्षणा गभीरापदं ता पयप्राहकम् । बहुव्री - 

हावप्येकम् | तत्र हि चित्रगुपदादौ यद्यकदेशान्वयः स्वीक्रियते 
तदा गोपदस्य गोस्वामिनि रक्षणा गवि चित्राभेदान्वयः | यदि 
स्वेकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा गोपदस्य चित्रगोस्वामिनि रक्षणा 

चित्रापदं तात्पयप्राहकम् | एवमारूढवानरो वक्ष इत्यत्र वानरपदस्य 
भ [अ (1 ¢ 

वानरावेशकमणि रक्षणा, आरूढपदं तात्पयमाहकम् ¦! एवमन्यत्रापि 

बोध्यम् | तदपुरूषे तु पूवपद रक्षणा । तथाहि--राजपुरूषादिषदे रा- 
विवृतिः 

तरपदा थान्वतस्येति ) इतरपदाथन-तीारादिनाभन्वतः स्वाधो 

घादीत्यथैः । पद्ानां-घोषादि पदानाम् । अमेदनान्वय इति । गभीर 
सिक्ञाया नदरी तारदह्ानदातीरे घोष इव्याक्रारकोऽन्वय इत्यथः । क्- 
चित्-चेत्रस्य गुरुकरुलमित्यादिस्थटे, अत पव 'पद्थेः पदाथंनान्वे- 
तिनतु पदार्थेकदेदरानति' नियमस्त्यज्यन । वस्तुनस्त्वयं नियमः स- 
ख्यातिरिक्तस्थटखाथमास्त सस्यायास्तु पकदङ्नाव्यन्वयो भवति 
संपन्ना वीहिरत्याददिभ्रयोगदङहानादिन्याभेप्रायणाद-यदीति । त्च-ग- 
रायां नद्यां घोष इत्यत्र। तात्पयग्रादकमिप्त । नदीपद गनीरनदी- 
तीरविषयकबोघजनक्र भवतु इतीच्छारूपतात्पयग्राहकमित्यथेः) बहु- 

व्रीहाविति । शेषा वद्ुर्बाहि ररत्याधक्रारावाहतत्व बहुन(हत्वम्। 
पव~-अवयवलक्षणचवन तु वाक्ये खक्षणत्यथंः । गास्वामनीति । प्र. 

कादाङ्कन्मते त्वत्र गोमतीत्येव पाटस्तस्य गोस्वामेनीति व्याख्याः 
करणात् । तात्पयैग्राहकमिति । गोपदं चित्रगोस्वामिवोधजनक्ग 
भवतु ईइतीच्छाङूपतात्पयेग्राहकम् › अन्यथा गोपदस्य गोस्वामिनि 
लक्षणायां तदेकदेदो गवि चित्रासदान्वयो न स्यात् पदाथः पदार्थ. 
नान्वत्ति न तु पदार्यँकदश्चेनेःत्युक्तिविरोधादिति । वानरावरकमेणी. 
ति। आव्च-आराहणम्; तत्प्यन्रादकत्वमुक्तदिशाचसरेयम् । 
तत्पुरुष तु पवैपे लक्षणत्यमेन द्षाचैतमय तथाहीत्वािना प्रक 
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जपदार्थेन पुरुषरादिपदार्थम्य साक्षान्नान्वयो निपातातिरिक्तनामाभेयोभ- 
देनान्वयबोधस्याम्युत्पन्नत्वात् , अन्यथा राजा पुरुष इत्यत्रापि तथान्व- 
यवोधः स्यात् । घटो न परः इत्यादो घरपराभ्यां नजः साक्षादेवा- 
न्वयान्निपातातिरिक्तेति । नीलो घट इत्यादौ नामाथेयोरमेदसम्बन्धेनय- 
न्वयाद्धेदनेति । न च राजपुरूष इत्यादो टुप्रविभक्तेः स्मरणं करप्य- 

वित्रतिः। 

रणेन वितत्य प्रतिपादयति-राजष्दःथनति। व्रद्धो यूनाति वत्सदहा- 
थं तृतीया । विपक्ष दोपमाह--अन्यथेति । - निपातातिरिक्तनामाथ- 
याभदेनान्वयस्वीकार इव्यथः । तथा{-मेदेनान्वयबोघः राजा पुरुष 
इत्यअ राजपद्जन्यराजापास्थितिः पुरुपपदजन्पपुरुपोपस्थितिः पुरुषे 
राजसम्बन्धयोग्यतारूरवाद्याग्यताज्ञानमप्यास्ति राजसम्बधिपुरुषः 
वियकबोधो भवतु इति तात्पयज्ञानमप्यस्त्यवति मेदन्वयवबा- 
धक्रसामग्रीसच कथ न मेद्ान्वयवाघः सामग्रासच्वे कायावदरयमा- 
घनियमादिति भावः। निपातातरिक्तनामाथयाभदेनान्वयबोधो न 
भवतीति मतेतुनक्रापि दषो हाएपथ पथिक्रायत इति दिक् । न 
अः-नञजथोन्य)न्यामावस्य । साक्षाद्वान्वयादित्ि । परो न धर इत्य- 
स्य धघटप्रतियोगिकभ्दवान् पर शइव्येवाथस्तथा चात्र स्वानुयोगिक- 
त्वसम्बन्धेन परस्य सत्वात् साक्षात् सम्बन्धनेवान्वय इति । नी- 
खो घर इत्याद्।वित्यादिना वातो घटः सुन्दे घर इत्यादेः सङ्कहः। 
भेद सम्बन्धेनान्ववादित्ि । तथ। चायममेद्ान्वयप्रकारः-समवये- 
नाभेद् सम्बन्धार्बच््छिक्नमीटत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितघरत्वाव- 
च्छिश्नविशोष्यताकङ्चाब्दवुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति समवायेनामेदसम्ब. 
न्धावच्छिन्ननीखत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितयरत्वावच्दन्नविरोष्य- 
ताकोपस्थित्यादिकःं कारणम् । यद्वा घरत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरू- 
पिताऽभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकतासम्बन्येन तत्पुरुषा- 
यश्ाब्द्बुद्धित्वाघच्छिन्न प्रति घरत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपिता 
ऽभेद सम्बन्धावाच्छन्नप्रकारतावच्छद्कतासम्बन्धन तत्पुरुषायोप- 
स्थित्यादिकं कारणमेवमन्यदप्युह्यम् । दुघ्तविभक्तेः-राजपवो.- 

तरव त्िलुप्तषष्ठीविभक्तेः । स्मरणं कट्प्यमिति । पव 
चात्र द्दु्तविमक्तः स्वर्वमथस्तत्र राजपदाथोन्वयः स्वरस्य 
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भिति वाच्यम्| अस्सतविभक्तेरपि ततो बोधोदयात् । तस्माद्राजपदादौ 
राजसम्बन्धिनि लक्षणा । तस्य च पुरषेण सहामेदान्वयः । दहृन्द्रे तु 

धवखदिरो छिन्धीव्यादो धवः खदिरश्च विभकत्यथ॑हित्वप्रकारेण बुध्यते । 
तत्र न लक्षणा । न च साहित्ये लक्षणेति वाच्यम् । साहिस्यशन्ययोर- 
पि हन्द्रदशनात् । न वेकक्रियान्वयित्वरूपं सादहित्यमस्तीति वाच्यम्। 

विवृतिः। 
पुरुषेऽन्वयस्तने राजनिरूपितस्वस्ववान् पुरुष शति वाक्याथैः 
स्यादिति भावः । अस्सतविभक्तरपीति। प्रङूतिप्रययानभिक्पुस- 
षस्यापीत्यथैः । ततः-राजपुरुष इत्यतः, तस्य च-राजसम्बन्धिन- 
श्च । पुरुषेण सहाभदान्वय इति । पव च राजसम्बन्ध्यमिन्नः पुरूष 
इति बाक्याथेः सम्पद्यते । मणिकतस्तु राजसम्बन्ध पव टक्चणिन्युर 
चक्युक्तायुक्तत्वमन्यतो द्रष्टव्यम् । छन्द तु पूर्त 1 भदव।धकस्तु- 
शाब्दः, तन्न लक्चषणानाश्रयणमेव च मेद्ः | घवसखाद्रो च्द्िन्धीत्यादा- 
वित्यादिना यथा धवखदिरावित्यच् द्विच्वान्वया भवति तथा 'रूपर- 
सौ' इत्य।दि दरन्दस्थलेऽपि द्विसवान्वयो विज्ञेयः। धवखदिरौ चन्र 
क्षविकषी बोध्यो । अत्र घवखदिरयारकस्मिन्नेव द्विरवेऽन्वयस्तथा 
चतादशपारम्परिकप्रयोज्यप्रयोजकभावरूपेकवा।क्यतायाः सच्वादक् 
समासो जातः यद्ञ्र धवनिष्ठविश्ष्यतानिरूपिता द्विचनिष्ठा प्रका. 
रता भिश्ना स्यात् स्रदिरनिषए्ठविशष्यतानिरूपिता च द्िच्वनिष्ठा 
प्रकारता भिन्ना स्यात्तदा तादश्चप्रकारतयाः परम्परात्वाभावात् प 
रस्पराप्रयुक्तप्रयाज्यप्रयोज्कभावो न स्यादित्यकवाक्यताया अस. 
र्वात्समासरो न स्यादत्र मवति च समास इति धवखदिरोभयनिष्ठ- 
विश्ेष्यताद्धयनिरूपिता द्वित्वनिष्ठा पकैव प्रकारतास्तीति स्वीकार्य. 
मित्यास्तां विस्तरः । विभक्तयथेद्ित्वप्रकारण-दितीयाविमक्तयथद्धि- 
र्वप्रकारेण । मीमांसकः शहाङ्त-न चति । साहित्ये धवखदिरोमयस- 
दड्त्तित्वरूपसाहित्याभ्रय, यदि खदिरपदस्य टश्चषणाङ्खीक्रियते त. 
दाका हानिरिति हाकितुराश्यः। समाधत्त-साहित्यद्ुन्ययोरपि 
न्ह्द देनादिति । हिमविध्यावित्याद्ाविति क्ञषः;। ततो न छश्चषणे- 
ति समाघातुराकूतम् । नयु रत सहच्रुत्तित्वरूपसादित्येन परन्तु 
धवसरदिराभयपद्ाथेनिषठुं यत्सादित्यमेकक्रिय।स्व यत्वरूपं तच्चात्र 



मूलचन्द्रिकोपेता । १७३ 

क्रियाभेदेऽपि धवखदिरौ पद्य छिन्धीर्यादौ तदशनात्साहित्यस्याननुभ- 
वास्च | अत एव राजपुगेहितो सायुज्यकामो यजेतामिव्यत्र रक्षणा- 
भावाट्रन्द्र आश्रीयते तस्मात्सादहिस्यं नाथः, किन्तु वास्तवमेदो यत्र तत्र 

नदः । न च नीरघटरयोरभेद इत्यादौ कथमिति वाच्यम् । तत्र नी. 
लपदस्य नटते घटपदस्य घटसे लक्षणा, अभेद् इत्यस्य चाश्रयाभेद् 

इत्यथोत् । समादाग्द्रन्धे तु यदि समादहायोऽप्युभूयत इस्युच्यते 

तदा ऽहिनकुलमिव्यादो परपदे ऽदहिनकुकसमाहारे रक्चणा पूवपद तु 
तात्पयेग्राहकम् ' न च भरीख्रदङ्गं वादयव्यत्र कथं समादारस्यान्वयः, 

विव॒तिः। 

न बाधितमिति नदेव इन्द्समासाथोऽभ्युपेय हत्याशङ्खय समाधत्त- 

क्रियामद् इत्यादिना । साहित्यस्येति । भवदुक्तेकक्रियान्वयित्वरूप- 

स्येत्यर्थः । अननुभवाच्चेति। धवखदिरा छन्धीत्यादिवाक्यबेाध 
इति ज्ञषः । नाथः-न कस्यापि पदस्याथः। न दन्द्समासार्थो वा। 

अत पतेति । दन्सलमासर ठक्षणाभावादेवेत्यथः । राजपुरोहितावि. 

ति । राजपदार्थः प्रसिद्धः । पुरोहितः पुराऽत्र स्वैक्मेखेनं दधती. 
व्यक्तः शान्तिपुष्टिकरो दिजः । तथाच कामन्दकः "पुरोदितस्तु वि. 
ज्ञेयः शान्तिपुष्टिकरो द्विजः इति । सायुञ्यकामाविति । सायुज्यं-मु- 
क्तिः, यथा यजनेन भवति तथा ब्रह्मज्ञानादिनापि। तथा चा 

> 
ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तथा। 

घासः पुसां कुःरक्षत्र मुक्तिखक्ता त्वनेकधा ॥ 

ननु यदि दन्न लश्चणा तदा कर्मघारयाद् इन्दस्य मेद पव 
क इत्यत सह-किन्त्विति । वास्तवो भदः- पदाथद्वयस्थेति श्ेषः। 
ननु यदि यत्र वास्तवो भेदस्तत्नव इन्ढस्तदा नीरघटयोरभेद् इ- 
त्यादौ कथ न्द हत्याश्ङ्कत-न चेति। नन्वमेद इति न समीचीन 
नीरत्वघरत्वयोरमेदाभावादित्याशङ् अभमेदपदं व्याचष्टे-अभेक् 
इत्यस्येति । शत्यथोदिति पद् नीङत्वं घरत्वमित्यत्रञपि योज्यम् । 
परपदे-नकुरपदे, पवेपदर्माहपदम् । कथ समाहारस्थान्वय इति । 



१७४ {सिद्धान्तसुक्तावरी 

अपेक्षाबुद्धिविरोषरूपस्य तस्य वादनासंमघादिति वाच्यम् । परंपरासंब. 
नेन तदन्वयात् । एवं पञ्चमूखीव्यादावपि । परे तु अहिनकुमित्यादौ 

अहिनेकुखश्च बुध्यते पत्येकमेकत्वान्वयः, समाहारसज्ञा च यत्रैकत्वं 

नपुंसकलवं च प्राणतुर्येत्यादिसूत्रणोक्तं तत्रैव, अन्यत्रैकवचनमसाध्वि- 
त्याहुः | पितरौ उवशुराित्यादौ पितृपदे जनकदम्पत्योः श्वश्ुरपदे 
सीजनकदम्पत्याठेक्षणा । एवमन्यत्रापि । घटा इत्यादो तु न रक्षणा, 
घरत्वेन रूपेण नानाघटरोपस्थितिसम्मवात् । कमधारयस्थरे तु 
नीलोपलामित्यादावमेदसम्बन्धेन नीरुपदाथं उत्पलपदार्थे प्रकारः, तत्र 

वि तरतिः। 

कथ समादारबोध्र इत्यथः तस्य-समाहारस्य, परम्परासम्बन्धेन 

स्व।श्रय्ु{त्तत्वरूपेण, अत्र स्वपदेन तादक् समाहारस्य ग्रहणे त. 
दाश्रयो विषयतया भरमररङ्घा{दस्तद्त्तत्व बादनस्यति समन्वयः 
तदन्वयात्-वादनकमन्वान्वयःत्। एव पञ्चमूटात्यादावर्पाति । उत्त 
रप्रदे समाहारलक्षणेनि जपः । परतु-अभिनवताकिकास्तु, इति व- 
दन्वीत्यधरिमेणान्वयः । बुध्यत इति । दयोरव वोधोान तु समाहारः 
स्येव्य्थः 1 पत्यकयकत्वान्वय दहति । पकवचनाथ पकत्वान्वय 
इत्यथैः । पकत्वसंख्याया अदौ नकु च पृथक् परथगेवान्वयस्य द्- 
शेनान्नात्न समादारावकाश्ा इति भावः । तहि समादहारसक्षयाक 
भाव्यमत आद-समाहारसंज्ञा चति। 

प्रारिणितूधत्यादि सृत्रेण- छन्दश्च प्रणित्तूयेसेनाङ्गना'मिति पाणि. 
नौयसुन्रण। अन्यत्रति । समाहार तिरिक्तढन्द्र इत्यथः। पतराविति। 
माता च पिता च पितराविस्येकद्ाषः। अन्यत्रापीति पुमान् द्ये. 

त्यनेनेकश्षस्थटऽपि छक्षणाभ्युपगन्तव्येत्यथः । न लक्षणेति । घटा 
इत्यादिस्थले क्षणया नानघरोपस्थितिन भवति किन्तु धरपद. 
श्चारणानन्तरं धरत्वेन सरूपेण सा भवति बहुत्वान्वययाग्यनेक्रो- 
पर्थतेः शक्तरेव निर्वाहादिति हदयम् । अमेदसम्बन्धनति । एवं 
च नीखमेदस्थ गुणिपरतया नीलगुणवदभिन्नमुत्पलमस्यन्वयधीः । 
भअनेदसम्बन्धावच्छिश्ननीलनिष्ठप्रक।रतानिरूपितोात्पटत्वावच्छिन्नो- 



सूरचन्द्रिको पेता । १७९५ 

च न लक्षणा | अत एव निषादस्थपतिं याजयेदित्यत्र न तत्पुरुषो 
रक्षणापत्तः, किन्तु कमेधारयो रक्षणामावात् । न च निषादस्य संक- 
जातिविशेषस्य केदानाधेकाराद्याजनासम्भव इति वाच्यम् । निषादस्य 
विदयप्रयुक्तस्तत एव कल्पनात् । लाधवेन सुख्यार्थस्यान्वये तदनुष- 
प्या कल्पनायाः फलमुखगोरवतयाऽदोषलवादिति । उपकुम्भमर्ध॑पि- 

विच्रतिः | 

त्परख्निषएठविशेष्यतावान् बोधः । न लक्षणति । स्वारनमिकलटक्चषणा ने- 
त्यथंस्तन नीटखात्परमित्यत्र नीटसरूपाश्रये नीलपदस्य निरूढलक्षणा 
सचवऽपि नासगातः। अत पवति। कमघारयस्थटे टलक्षण।भाव. 
कथनादेवेत्पथः। निषादस्थपतिामति। स्थप्रतिरधिपतिः। 'स्थपतिर- 
धिपनौ तक्िणि' इति वेजयंती। तत्र हेतुमाह न ठश्चणापत्तरिति। क्म 
धारयः-स चानषादश्चासो स्थपतिश्चनि तथा। निषादस्य-सङ्रजाति. 
विरोषस्येति। ननु कोऽय निषाद इति विवचनन्तुनिषादाश्चक्रिराता- 
श्रतिः भागवताक्तनिषपादस्यम्लच्छजात्यन्न्मनत्वं चत्वारो वणौ नि- 
पादः पञ्चमः शत्यापमन्यवोक्तः। गनिघाद पञ्चमान् वणान्मन्यते श्ाक्र- 
रायनः इति शोनकाक्तश्च पञ्चमवणत्व च सिच्यनि "निषादः कस्मा 
न्निषद्नोा भवति निषण्णमस्मनिन् पापकमिति नरुक्ता' इति यास्को- 
क्तेः श््रम्यभमोजनं निषादानां सरण्मयपात्रपान चतिः कात्यायनाक्तेश्य 
पर्वाक्तमुभयत्वमस्य निविवादमुत्पस्यादिक तु विष्णुपुराणे द्रव्य 

मित्यकमत्राधिक्येन । वेदानधिकारादिति। “यद्यह वा पतत्स्मशन 
यच्छुद्रस्तस्माच्छुद्रसर्मपिन।ध्यतव्यं 'नशुद्राय मति दद्यादत्यादिना 

निषेधादिति भावः। तत एवति। श्रुतिबोधितयाजनावुपपरधवत्यथः। सु. 
स्याथ स्यान्वये कमघ।रयद्व(रति शषः। तदनुपपस्या-मुख्पाथान्वयानु- 
पपत्या, कद्पनायाः-निषादस्य वद विद्याप्रयुक्तकद्पनायाः। कटमुख- 
गौरव तयाऽदरोषत्वादिति। फखानुयोघन जायमान गौरवं तु न दोषङ्- 
पेण गृह्यत शति सर्वसम्मतत्वादित्यथः। परपदे-करुम्भपदे पिप्पर्खीपदे 

च। अन्वयवोाध इति । कुम्भसम्बन्ध्यभिन्न समीप, पिप्पटा सम्बध्य- 
भिश्नम्धमिति चान्वयधीः । समातसे-वेस्याकरणाभिमतसमासे, स. 
मासस्य तु-- 



१७६ सिद्धान्तसुक्तावली 

प्पलीप्यादौ परपदे तत्संबन्धिनि रक्षणा पूवैपदाथेप्रषानतया चा- 
न्वयबे(ध इति । इत्थं च समसे न कापि राक्तिः पदशक्तथेव निर्वा- 
हादिति। 

आसत्तियोग्यताकाह्का तात्पयेज्ञानमिष्यते ॥ ८२ ॥ 
(क 

कारणं सनिधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते । 

आसत्तिरिव्यादि । आसत्तिज्ञानं याग्यताज्ञानमाकाङ्काज्ञानं तात्प- 

येज्ञान च दान्दबोधे कारणम् । तत्रासात्तिपदा्थमाह संनिधानं विति। 
यत्पदार्थेन यस्पद्ाथस्यान्वयो भपेक्षितस्तयोरव्यवधानेनोपस्थितिः शा- 

@ ^ € 

ल्द्वोध कारणम् । तन "गेरभुक्तमाभमान्द्वदत्तन' इत्याद्। न शाब्द्- 

वित्रतिः। 
सुपां खुपा तिङ नास्ना धातुनाथ तिङ तिङा । 

भ 9 (५ 

सखुबन्तेनेति विक्यः समासः षड्विधो बुधेः ॥ 

ह्युक्तेः षड विधत्वमेव । पदशक्त्यैव निवाहादिति। समास. 
घरकीभूतपदशक्तिटक्षणाम्यामव सकरुसाध्य्तिद्धौ छतं समासे 
शक्तिस्वीकारेण "अक्के चेन्मधु विन्देत किमथे पबत बञदि'त्यभि- 
युक्तोक्तेरिति भावः) 

मुखे भासस्यादि तात्प्यपयेन्तानां पदानां इन्दस्तदन्त श्रूयमाण. 
स्यक्ञानपदस्य प्रस्यक सम्बन्धाद्ाह आसत्तिज्ञानमिति। कारण 
मिति । सहकारिकारणमिव्य्थः। अपेक्षितः-तात्पयेकिषयः, तयोः. 
पद्योरित्वर्थः। न कश्ाब्दबाघ इति । अय मावः-गिरिभुक्तमग्निमान् 
देवदत्तेन इत्यत्र गिरिरग्निमान् भुक्त देवद्त्तनतिव।कयाथेवो धद्य 
प्रतम् तत्र प्रथमानुयोगिन्या भुक्तमितिपदाथंपस्थित्या दिती. 
यानुयो गिन्या अग्निमानितिषद्ाथं फीस्थत्या व्यवधानमिति नास 
त्तिरतश्च न बोधः । प्ररुतापयोगिपदार्थोपास्थत्या व्यवधाने त्वास- 
स्तिरस्त्येव । तेनादवेन ग्रामं गच्छति हत्यादौ प्रामपदार्थोपरस्थिति. 
व्यवधानेऽपि अदहवपरदस्य गच्छतीत्यननासत्तिरब्याहतेव । गिरि- 
पदा्थमुक्तपदाथयोः परस्परमन्वयवाघे चक्तुस्तात्पयं न किन्तु गि- 
याञ्ममत्पदाथयोरन्वयबाघ तत् तयोश्च नाव्यवदितत्वमित्यासच्य- 



मूख्वर्द्रिकोपेला । १७७ 

बोधः । भ्नीखो घटो द्रभ्यं पटः इत्यादावासत्तिभ्रमाच्छाब्दबोधः । 
ज।सततिभ्रमाच्छाब्दयोधश्रमाभावेऽपि न क्षतिः । ननु यत्र छत्री कुण्डढी 
वासस्वी देवदत्त इत्याद्युक्तं तघ्रोत्तरपदस्मरणेन पूवैपदस्मरणस्य नाशा- 
द्व्यवधानेन तदुत्तरपदस्मरणा्सभव इति चेन्न | प्रस्येकपदानुभवजन्य- 
संस्करिश्वरमस्य तावत्पदविषयकस्मरणस्याग्यवधनेनोसपत्तः । नानासंनि- 
करषरेकपरत्यक्षस्येव नानासंस्कारिरेकस्मरणोसत्तरपि संभवात् | तावपद- 
संस्कारसदहितचरमवणज्ञानस्यादाधकत्वात् । कथमन्यथा नाना्वेणीरेक- 
पदर्मरणम् , परंतु तावत्पदार्थानां स्मरणादकेदेव खरे कपोतन्यायेन 
तावत्पदाथीनां करियाकममावेनन्वयवोधरखूषः शाब्दबोधो भवतीति 
केचित् । 

विवृतिः। 
भावान्न बोध इति निष्कषः। मुरे सनिधानमिति वदताऽस्रानधाने 
प्रहरादिविरखम्बनोच्चारणे आसस्यभावाच्छाब्दबोधाभावो ध्वनितः। 
आसत्तभ्रमादिति । नीलस्य पटपदार्थेनान्वयवोध तात्पयांत् माद् 
घटेनान्वयात् नीखाभिन्नो धर इत्यथः द्रव्यं पर इति। अत्र 
घरमुदिदय द्रव्यत्वविधानत द्रव्यमुद्दिह्य धघरत्वविधानासभवाश्च 
घरविरेष्यक पव शाब्दबाधा न तु घरभ्रकारक श्त्यप्यवधेयम्। 
स भ्रमाच्छाब्दबोधमान्न न तु तज्रासत्तिरपीति ॥ तन्र-न।नापद्ध- 
टितवाक्ये । नाशादिति । योग्यविभुविश्चषगुणानां स्वात्तरवर्तिंगुण. 
नादयत्वादित्यथेः । अव्यवध(नेन-व्यवघधानरादित्येन । चदित्यन्तं 
द्ाङ्ग्रन्थं समाधत्तेनेति । उत्पत्तरिति । उत्प्तिखम्भवादित्य्थः। 
नयु तद्धिक्ाष्यकतस्प्रकारकरस्म्राति प्रति तद्धिशष्यकतत्प्रकारकसं- 

स्क।रत्वन जनकत्वात्कथं भव्यकप्द्संस्करिनाीन।पदविज्ष्यकस्मरणं 
भिक्नविषरयकल्वाद्त आह नानासनिकवैरितीति प्रकादाङ्रतः। नाना. 
सनिक्षः-घर परादि चक्षुःसयोगरूपनेकसंनिकर्वैः, पकम्रत्यक्षस्येषव- 
इमो घटपट।विव्येकसराक्चात्कारस्यव, नानासस्करिरेकम्मरणस्थापि 
सिद्धिः खुशकेति न दोष इति भावः। विपक्षे दोषमाह कथमन्ये. 
९ द 

ति। अनन्तसस्कारसमुहस्येकस्मरणोद्बोधकतानङ्खाकार इत्यर्थः । 

२ 
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दृटा सुदानः सिशषदः कपाताः खक मथामी युगपरपतसिति । 
दयभेढ सदे उुगपलयदाथौः परस्परेभान्वयिनो भवन्ति ॥ 
यपरे तु--यद्दाका्खितं गोप्यं संनिधानं प्रप्ते । 

तेन तेनान्वित; स्वार्थ; पदैरेवावगस्यते ॥ 

तथा च खण्डवाक्याभवाधानन्तरं तथेव पदाथस्सरत्या महावाक्या- 

विवरतिः। 

नानावरभैः-नानावणीनां प्रत्यकसस्कारेः, तावत्पदाथानां-तन्तत्पद्- 
अन्यद् थं्लमेष्ठयद्रऽ्पि । पकदे व-पककालावस्छेदेनेव, केयित्- 

प्राञ्ज, मन्यद्राक्तप्तपि खले कपोतन्पायमातस्पप्ाथमुदलिखलति बुधा 
शति । पद्ाथो इति । चिरतरचिरसंनिहितकालाक्ता इत्यर्थः| 

प्रन्थप्रपञ्चाथमन्तेवासिपनप्रोन्मवाथमन्यषामपि मतमुद्धिखति भ- 
परे त्विति। इदमव च प्रन्थङृसंमत मतं मन्तव्यम् । यथयदिति। भत्र 
अद्यपि तेन तनेति द्विर्वचनमयुक्तं द्विरुक्तस्य एकनेव तदा परामस्टट 
काकवत्वात् } सक पव प्या चां मन्यत सा भवेदि'त्युक्तं भाष्ये तथापि 
निरकांश्चत्यप्लिप्तग्रे तत्पददयमतः पव चन्वरय कामयते कामत 
लफराप्नोतीप्ति, प्रमाकिकाः । स्वाथाकांश्ितं स्वा्थयोग्यं यच्त् 
द्निश्वानं प्रपदन स्वार्थोपस्थितिविषयो भवनि तेन तेनेवान्षिसः 
स्वाथः कटेः प्रथममसमाब्यतेऽनन्तर च महायाक्राथवोध् इत्यथैः} 
स्ववमुरदरोकःमावाथेमाह् तथा चास । पदा थस्पयुत्या-पषा्थैस्मर- 
णकार । महाएकक्यःथनोघ इति । तज वाक्यं तु पकरातिखूवा क्यमिति 
कान्द । विधिनिषेध इति हद्ववेभ्र सिङादिघरितं बाक्यमिति 
माम्रासक्राः। स्क्रसेकामा यञजत इति विधिः। न करञ्ज भश्चयेव् इति 
निव; ६ साङिकास्तु सुकन्तसमुदः तिङङन्तसमरदः सुपतिङ्ङग्त- 
सशर इति किमप्गमाहुः । क्च बयः कालाः इति प्रथमः इह वतै. 

गमिष्या ससवेष् सतीत्यादेदधक्षानत्येन ज्ञायन्ते शत्यदेदया योध्या. 
सल मदः । पति, मवतीत्ति द्ितीपः । चेतरः पताति ककीवः। 
साकयोश्चप्ये सदावाकयः तस्याथ महाकाक्या्थैः। पश्स्फः टोऽफी- 

कि} रकरेरस्तु स्पुररस्यवथो.ऽस्मादिति ग्युस्पस्या } त्रः वणैपक्- 
भराककम्दे च स्दण्यस्धा ततापि जफतिन्पक्तिमेषेन पुमः षोढा अ- 
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बोघ इत्यप्याह; । एतेन तावद्धणोभिव्यङ्कयः पदस्फोरोऽपि निरस्तः । 
तत्तद्रणिसस्कारसहित चरमवर्णेपरंभेने तवथयज्जकनेषोपपत्तरिति । वै वु 
योध्यम् । यत्रे द्वारमिदयुक्तं तत्र पिधेटीध्यादिपदस्यं क्षानदेवं बषोधोन 
तै पिधानादिरूपायेञ्चानात् । पदजन्यपदरर्थोपस्थितेस्तत्तच्छाष्दवोधे हेतु. 
तात् । किंच क्रियाकभेपदानां तन तनैव सहं साकाद्वत्यात् तेन श्रिया 
पदं विना कथं श्चान्दयोधः स्यान् | तथा पुष्पेभ्य हव्यापौ स्पटवती- 
प्यादिपदाध्याहारं विना चतुथ्यैनुपपतेः पदाध्याहारं भाव्यः | 

योग्यतां निवेक्ति--- 
पदाथ तत्र तद्रत्ता योग्यता परिकाःकेता ॥ ८३॥ 

पदाथं इति । एकपदार्थेऽपरपदाधस्तबन्धो योग्यते्यथेः । तञ्ज्ञानाभावाश 
वहिना सिञ्चतीत्यादौ न याब्दयोधः। नन्येतस्या योग्यताया ज्ञान शाब्दबो- 

वित्रतिः। 
खण्डपद्स्फोरोऽखण्डवाक्पस्फोरणश्यात संकठनेयाष्ो स्फोटा इकि 
मजुत्रायां विस्तरः । निरस्त इति । _ यदुक्तं भट्पदैः-- 

वणां वा ध्वनयो बवापिरस्फोट न पदवाक्ययोः। 
व्यञ्जन्ति व्यञ्जकत्वेन यथा दौीपप्रभादयः॥ 

+ + न (^~ € € £ ई 9 ध नियसे हतुमाह तत्तदधर्णेति । पूवप वणेजनितसंस्कारसदितौ.ऽ- 
न्त्यो वणैः प्रत्यायक इति स्वीकारणेवापपत्तारत्यथः। दारमित्यादौ 
पिघदीति न पद्।ध्याहारः किन्त्वथाध्थाहार पवेति वादिनः रामा 
करस्य मतं मिरस्यति यत्रेति । क्िषापर्दामितिं। व॑था ध धरते 
पिधदीति क्रियापदं विना द्वारमेत्युष्यारणेऽपि न शाग्देर्षीध ठव 
मन्यत्र द्वारमिति कमपद विना पिधेहीध्थुचचारणेऽपि नसं इत्यत 
धोध्यम् । चतुथ्यचुपपत्तरिति। “'स्पृहेरीन्छत' शतिं चेतैर्थीविधय- 
कप्राणिनिसुन्रस्य स्पृहयतियोागं विना पाप्त्यभविनं चेतुथ्यवुपधथैः 
पुभ्यम्यः इत्यनु पपन्न स्यादिति निष्कैषः। 

मूर तदसति । पदान्तराथप्रतियोगिको धिव्षिंतक्तम्बन्ध हस्थे 
थः । तर्क्षानामावात्-योग्यताक्षानामावात् । वहिन सिञ्तौ- 
व्यादौ न शलाब्द्वोध दति । अयमिखाधः-पकववाकय योग्यतां नौ. 
स्ति वहः सेकक्रणत्वामावात् प्षद्न्यक्षरणस्यैवं सक्षपवात्वात 
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धास्पराक्सवत्न न संभवति षक्या्थस्यापूवंत्वादिति चेन्न । तत्तत्पदाथ- 
स्मरणे सति कचिच्निश्चयरूपस्यापि योग्यताया ज्ञानस्य संभवात् । 

नन्यास्तु योग्यताया ज्ञानं न शाढ्दनज्ञाने कारणम्-वदहिना सिश्च- 
तीत्यादौ सेके वहिकरणस्वाभावरूपाऽयोग्यतानिश्चयेन प्रातिबन्धान्न 

शाब्दबोधः । तदभावनिश्यस्य लौफेकसंनिकषौजन्यदोषविशेषाजन्य- 
तञ्ज्ञानमाते प्र।तबन्धक्रतवाच्छाब्दनाधं प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वं सिद्धम् । 
याग्यताज्ञानविरम्बाच राब्दबाोधविरम्बोऽसिद्ध इति वदन्ति ।॥८२।८३॥ 

आकाष्घां निवक्ति-- 

यत्पदेन विना यस्याननुभावकता भवेत् । 
आकाह्ला वक्छरिच्छा तु तात्य परिकीतितम् ॥ ८४ ॥ 
यत्पदेनेव्यादि । येन पदेन विना यस्पदस्यान्वयाननुभावकतव 

तेन पदेन सह तस्याकाष्वुत्यथेः | क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोध 
विवरतिः। 

वह्नो च तदभावात् क्षाब्दबोधं प्रति च योग्यतान्ञानस्य कारणत्वान्न 
ताददावाकयाच्छाब्दबोध इति ॥ अपूर्वत्वादिति । शाब्दबोधात् पूर्वै- 
मनिश्ितत्वादित्यथः । तत्तत्पद्ाथस्मरणे-तत्तत्पद्जन्यतन्तत्पदार्थ. 
स्मरणे । 

सके बह्दिकरणकत्वामावेति। बहिक्षरणकसेकाभावेत्यर्थः। प्रति. 
बधान्न शाब्दबोध इति। शान्दबोघाभावरऽयोग्यतनिश्चय पव हेतुरिति 
भवः ) तद्भावनिश्चयस्य-अनाहायाप्रामाण्यज्ञानानास्कंदिततद्धर्मि- 

कतद्मावनिश्चयस्य, तज्ञक्षानमान्न-तद्धिशिष्वुद्धिमात्र। सिद्धमिति । 
तेनायोग्यता्ञानस्य प्रथस् प्रतिबधकताकटपनमनावक्यकमिति सा. 
रम् । इद च न गरन्थकृत्लंमतं मते प्रतिभाति । यद्विषयकमनुमित्या- 
दिकं नासच्छब्दक्ञानं वृत्पन्न तद्िरिष्टवुद्धावयेोम्यताक्चानामाव- 
त्वमपक्ष्य योग्यताज्ञानत्वनेव हेतुत्वे लाघवादत पव अन्रनध्या इति 
वक्तव्येऽप नव्यास्तु इति तु नारुचिः सूचितेति दिक ॥ <२ ॥ ८३ ॥ 

अन्वयानदुभावकत्व-भथ।स्मारकस्यम्। तेन पदेन सह तस्येति। 
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जनयतीति तेन तस्याकाष्षा । वस्तुतस्तु क्रियाकारकपदानां 
सनिधानमासत्या चारेताथम् , परन्तु घटकमेतावोधं प्रति घटपदोत्तर- 
दवितीयारूपाकाद्वाज्ञानं कारणम् । तेन घटः कम॑सरमानयनं कृति. 

स्यदो न शाब्दबोधः । अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसायंतामित्यादौ 

तु पुत्रेण सह राजपदस्य तात्प्य॑ग्रहसच्वात्तनैव सदान्वयबोधः 

स्यादेव । 

तात्पयं॒निवैक्ति । वक्तुरिच्छेति । यदि तातपयैज्ञानं कारणं 

न स्यात्तदा \सेन्धवमानयः इत्यादो कचिदश्वस्य कचिषठवणस्य बोधो 

विचरति; । 
द विहित्वं तत्पदस्यर्यर्थः। गामानयस्यादौ गवीद पदमन्तेरणाम्पर- 
स्याथास्मारकल्वाद्रवादिपदवििणत्वमम्पद् आकङ्क बोध्या । क्रि- 
यापद् विनेत्यादि । यथा घरामति कारकपद मानयेत क्रियापदं विना 
नान्वयबोधज्ननकमिति तन तस्याकांश्चा, गोारदवः पुरुषा हस्तीत्यत्र 
तु नाकांज्ञिल्यपि बाध्यम् । क्रियाकारकपद्ानामिति । इन्द्ान्तन्ययन 
क्रियापदानां कारकपद्ानां चत्यथः। घटकमतावोध प्रतीत्यादि । 
भ्ररपद्ाव्यवदहितोत्तरवत्यम्विभक्तिरूपाकांक्चाक्ञानस्य शाब्दल्ञने 
हेतुत्वमित्यथः । इत्यदौ-विपरीतवाक्ये । न शाब्दबोध इति । ताड 
शाका भावात् घटमानयर्यादवाक्यवदिति भावः । इत्यादाविति । 
उभयाविधाकाङ्कायुक्त वाक्ये इत्यथः । अय भावः-सम्बन्धविद्ठषः 
ख्यापिका रज्ञ इतिषर्ठौ राज्ञः पुत्र पुरुष चे।भयत्रान्वय बोधयति 
यदि पुत्रेण सहान्वये वक्तुस्तात्पयं तदायं राज्ञः पुत्र पति पुरुषो. 
ऽपस्तयितामथ च पुरुष्रण सहान्वये वक्तुस्तात्पयं तदायं राज्ञः 
पुरुष पति स्वः पुत्रोऽपसायतापमेति सति तत्पयं उभयच्नान्वयवो- 
धः सम्भवतीति । प्ररृतवाक्थे राजपदपुरुष्रपदयेरेकवाक्यता ना. 
स्त्यतो न समासापत्तिरपीतरथा धवसखदिराविव समासापत्तिर्गी. 
दाणगुरुणापि दुषंरेवत्यपि बोध्यम्| 

निषेक्तीति । रुश्चयतीत्यथः । वकतुरिच्छतीति । पतत्पद् वाकयं 
घा पतद् थवबोधायोश्चायत इति प्रयाकतुरिच्छेत्थथः। तच्च नाना. 
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म स्यात् ¡न च तास्यंग्राहकप्रकरणादीनां शाल्दबोषे कारणस्म 
स्त्विति वाच्यम् । तेषामनुगमात् । तासयज्ञानजनकषवेन तेषामनुगमे तु 
तात्पर्यज्ञानमेव काधवाक्रारणमस्तु | इत्थं च वेदस्थङेऽपि तासयन्ञा- 
न॑ कारणमिति वाच्यं-- समांदावध्यापक्राभावात् । न च प्रख्य एवं 
नास्ति इतः सगोदिरिति वास्यम् | प्रलयस्यागमेषु प्रतिपायस्वात् । 
इत्थं च उुकवाक्येऽपीरवरीयतात्पयंज्ञानं कारणम् । विसंवादिञ्यकबाक्ये 
तु धिक्षयितुरेव तादपयेज्ञानं कारणम् । अन्ये तु ननाद कचिदेव 

विवरतिः। 
स्थठे उपयुज्यते भकरणादिना  चात्पदयते ॥ बोधो न स्यादिति। 
अयं भावः-पकस्मादव स्िन्धधशब्दाद् यात्राप्रसङ्गऽदवस्य 
भोजनप्रसज्ञ ठखवणस्य यो बाधो भवति सं नं स्यात्सतिं 
त॑ तात्पयैक्ञानस्य शाब्दबोधे हेतुत्व सम्भवत्येव । श्राहकेति 1 
लात्पध्लियामक्रत्यथः । प्रकरणादीनामित्यादिना संयोगविप्रयोगसा- 
हययादीनां परिग्रहः । एषामुदाहरणानि तु काव्यप्रकारादिषु स्प. 
श्नीस्यलं पिष्टपिष्ट्या । अननुगमात्-पक रूपणस्यथः। तेषां -प्रकर" 
णादीनाम् । इश्थं चेति । छब्द बोधत्वावच्छिन्न प्रति तात्पर्यज्ञानस्य 
हैसुष्वे चेत्यथेः । तत्र-शाब्दयोधे । सगादाधध्यापकामावादिति । 
खष्ट्यादिकालेऽध्यापकामवनेदवरीयताध्पयज्ञानाङ्गकारस्थवोचित- 
हेष दििति भावः । ननु परखय पव तावन्नास्ति कुतस्तशं प्रपञ्चधरल. 
यानन्तरीणसगोदेः खम्मव इत्याशङ्कां परिहरति-प्रखयस्यागमेषु 
धरतिवाद्यत्वादिति । "धाता यथा पूवमकल्पयदित्वाद्यागमषु प्र 

थस्व विस्पष्टमनमिधानात् । न दि चागमस्तकंण बाध्यत। 
धर्मस्य चाव्यवच्डन्ना थे पन्थानो वयवदिथिताः। 

न ताह्टिकप्र {सद्धत्वात्कशथित्तकैण बाधते ॥ 

इति वाक्यपदीयः । विस्तवादि- निष्फलम् । शिक्ष 

यितुरेवति । न चदवरस्य तदिच्छाया विसवादित्वाभावादि- 
व्येवक्राराथः । केचित्त न तात्पयज्ञानस्य हेतुतामेकान्ततः अहधत 
इत्याद -अम्पे त्विति । नानाथोदो-तेन्धवमानयेत्यादि वाक्ये । क्रचि- 
देदेति । न स्वेत्रत्यथः.। शाकवाकषे तारपर्यंक्ञानधभ्यकतां निस 
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तातयवेक्ञानं कारणम् । तथा च शुकवाक्ये विनैव तास्पयैज्ञानं 
शाब्दबोधः । वदे त्वनादिमामिांसापरिशोधिततरयेवार्थावधारणदि- 
त्याहुः ॥ ८४ ॥ 

इति श्रीषिदेवनाथन्यायपश्चाननमभट्रचायतरिरचितायां 

सिद्धन्तयुक्तावल्यां शब्दखण्डं समाप्तम् ॥ 

वित्रतिः। 

स्यवेदेषितां निरस्यति-वेदे त्विति । कथया रीत्या तहि तत्रार्थो<- 
वधारर्णाय इत्यत्राह-अनादीति। गुरूपरम्पराप्राप्तखाघवनल्लानङ््- 
पतकेसदङृतानुमानेन चयेनिणैय इत्यथ इति दाम् ॥ < ॥ 

शते मुलचन्द्रिकायां चाब्दखण्डम् ॥ ४॥ 
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पूवैमनुमवस्मरणभेदाद्बुद्ध्ैविध्यमुक्तम् । तत्राचुभवप्रकारा दार्शि- 
ताः, सुगमतया स्मरणं न ॒दार्चितम् । तत्र हि पूवोनुभवः कारणम् । 
अत्र केचित्-- अनुभवत्वेन न कारणत्वं किन्तु ज्ञानत्वेनैव, अन्यथा 
सकरृदनुभवस्थके स्मरणानन्तरं स्मरणं न स्यात्समानप्रकारकस्मरणेन पवे- 
संस्कारस्य विनष्टत्वात् | मन्मते तु तेनैव स्मरणन संस्कान्तरद्वार 
स्मरणान्तरं जन्यत इत्याहुः । तन्न--यत्र समूहारम्बनोत्तरं घटपट- 
दीनां क्रमेण स्मरणमजानेष्ट॒ सकटविषयकस्मरणं तु * नामूत्तत्र फर्स्य 

संस्कारनाश्चकल्वाभावातकारस्य रोगस्य चरमफट्स्य वा संस्कारनाश- 
कत्वं वाच्यम् । तथा च न क्रमिकस्मरणानुपपत्तिः । न च पुनः पुनः 

स्मरणादृदृढतरसस्कारानुपपत्तिरिति वाच्यम् । ज्लरिप्युद् बाधकसमव- 

विव्रतिः। 

पूवै-वुद्धिस्तु द्विविधामतेत्यत्न, भ्रकाराः--प्रव्यक्चानुमित्युपमि- 
तिशाब्दरूपाः, स्मरण तु सुगमतया न दरदधितम्। मूलकारेण रम्ु- 
तिस्षुगमतया नोक्ता परन्तूप्योगितया विवरणङूतोपक्षित्तेति मा- 
वः। तत्र हि-स्मरणे हि ' पूबोनुभव इति । पूवानुभूतवस्तुन एव स्म- 
रणं भवितुमहेतीति स्परतिपूवानुभृत्योर्माचाणगुरुणापि कायेका- 
रणभावो दुर्वार इति भावः । किन्तु ज्ञानत्वनेबेति । पतन्मते स्मरति 
त्वावच्छिन्न प्रतिनक्लानत्वावच्छिन्नमव कारणं नाचुभमवत्वावार्छन्नम् । 

विपक्षे दोषमाह-अन्ययथेति । ज्ञानत्वेन हेतुतानङ्खीकार श््य्थः, 
सङृदयुभूतस्थटे-खकरृदेकवारं "एकवारं समे सरत्" शत्यजयः । 
स्मरण न स्यादिति। अनुभवस्य तदानीमभावादिति भावः। तत्र 
हेतुमाह -समानप्रकारकोति । तनानुभवजन्यसस्कारसद्धविनन त. 
च्किद्धिरति ध्येयम् । मन्मते तु-स्मृतो क्षानस्वेनैषव कारणत्व- 
मिति मते तु, तेनेव-समानप्रकारकस्मरणनेव, सकलविषयक- 
स्मरणं-घटरपटमठा इति समुहाटम्बनात्मकस्मरणम् । संस्का. 
रनाश्कत्वाभावादिति। समानप्रकारकत्वाभावादिति मावः! का 
खस्य-द्ी्घकालस्य, पवमत्रेऽपि । न क्रमिकेति । स्मरणोत्तरस्मरण 

नेत्यथैः। नयु स्श्नातिं प्रति श्ानत्वावच्छिन्नस्योत अनुमवत्वावच्छि- 
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धानस्य दाव्येपदार्थत्वात् । न च विनिगमनाविरहदिव ज्ञानत्वेनापि 
जनकत्वं स्यादिति वाच्यम् । विशेषधर्मेण व्यभिचारज्ञाने सामान्यध- 
मेणान्यथािद्धसवात् , कथमन्यथा दण्डस्य धमिद्रारा द्रभ्यत्वेन रूपेण 
न कारणत्वम् । न चान्तरारिकिस्मरणानां संस्कारनाशकलसंशयाच्यभि- 
चारसंशय इति वाच्यम् । अनन्तसंस्कारतन्नादकल्यनपिक्षया 
खाघनेव चरमस्मरणस्येव सस्कारनाशकत्वकस्पनेन व्याभेचारसंश्- 
याभावात् | 

इति स्मरतिप्रक्रिया ॥ 

98 ~ 

विव्रतिः। 
न्नस्थ हेतुत्वसित्यत्र विनिगमकाभावाजज्ञानत्वावच्छिन्नस्येव जनक- 
त्वमस्तु क्रा हा्निरत्याश्ाङ्कने नचेति । विङापधरमंण-अनुभवत्वन, 
व्यभिचाराज्ञान-क्रा्यक।रणमावव्यभिचाराज्ञान, सामान्यधर्यरण-ज्ञा- 
नत्वन। अन्यथासिद्धत्वादिति। कायेकारणमावकल्प्रनाया इति लेषः। 
अन्यथा-सामान्वधमंण कारणतास्वीकार । न कारणत्वमिति | घट. 
रूपकायं प्रतीति हषः । न चेषएटापत्तिरति व।च्यम्। सति विद्धो 
सामान्ये तद्नङ्गीकारादिति मूकी भव । तच्च विद्ाष दण्डत्वमेव न 
द्ञ्यत्वमिति भावः व्यभिचारसश्यः-स्मुतित्वावच््दछिन्न ध्रन्यनुभव- 
त्वेन हेतुत्वे इत्यथः । पवं चन विेषधघर्मेण उ्यभिचारज्ञानमिति 
भावः । वर्यमिचारसशयाभावादेति । अनुभूतविषये तन्लाशकचरम- 
स्मरणस्य तत्कालेऽसच्वन सस्काराणां च सच्वेन स्मरणं परत्ययुभ 

वस्वनापि जनकत्व उयभिचारसशयावकाक्ा नसू्येवेति भावः ॥ 

इति मुखचन्द्रिकायां स्मरणनिरूपणम् ॥ 

बक ~~ ठ 5-९ ~= > ------ 

२०५ 
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इदानीं क्रमप्राप्तं मनो निषपयितुमाद-- 

साक्षात्कारे पुखादीनां करण मन उच्यते। 
[4 क च, क, 

अयोगपयाञ्ज्ञानानां तस्याणुत्वपिहेष्यते ॥ ८५ ॥ 
साक्षात्कार इति । एतेन मनसि प्रमाणं दर्ितम् । तथदहि-सुख- 

साक्षाकारः सकरणकरो जन्यसाक्षाक।रत्वात् चाक्चुषसाक्षाकारवत् 
४ से, ® न [9९ 

इत्यनुमानेन मनसः करणव्वसिद्धिः । न चव दुःखादसाक्षा्काराणामपि 

फरणान्तराणि स्युरिति वाच्यम् । लाघवादकस्येव तादशसक्ररसाक्षा- 
त्कारकरणतया सिद्धः । एवं सुखादौनामसमवायिकारणसंयो गाश्रयतया 
मनसः सिद्धि्वोद्धव्या | तत्र मनसोऽणुले प्रमाणमाह अयोगप्यादि- 
ति। ज्ञानानां चाष्वुषरासनादीनामयोगपयमेककारोतपत्तिनौस्तीत्यनुभव- 
सिद्धम् । तत्र नानेन्ियाणां सत्यपि विषयरसनिधाने यत्संबन्धादकेनेन्ियेण 

बिघ्रतिः। 
कमप्राप्त-निरूपणक्रमप्राप्तम्, प्रमण-अनुमानप्रमाणम्। सा 

छ्वात्कार इत्यादिना भूखेन सूचतमथं तथादीत्यादिना प्रकरणेन 
वितत्य प्रतिपादयति तथादीति। सकरणः-सलाघनजन्य दत्यथः। 
सन्यखाक्चात्कारत्वाच् चक्षुःसाक्लात्कारवदित। अयं मावः-प्रथा 

यटादिजन्यसान्लात्शारश्चक्चुसदिना सकरणकस्तथा सुखादिसा- 
क्लात्कायोऽपि सकरणकस्तच्च करणं भरङृते मन प्व नान्यदिति। 
न चेत्यादिना शङ्कनं परिदहरति-खाघवादिति। दुःखादसाश्चात्क।- 
रे प्रथक् पृश्क्रणत्वकट्पनापक्चयकस्यव सकरसाक्लात्कारकः 
रणत्व क टपने छाचवादिति निष्कषेः | प्रकारान्तरणापि मनःसाध 
नमाद्-एषामिति । सुखाद्यसमवायिकारणं संयागः कचिद्वभ्यमा. 
श्रिता यत्रा्ितस्तन्मनः इति मावः । "'तद््भावादणु मनः" इत्या- 

दिनागमेनोपपन्नमपि *'जणुपरारिमाणं मनः इति लार्किशप्रवाद् स्वय 
युक्तय! सङ्खमयति-भयोगपच्चादितीति । रासनादानामित्यादिना त्वा 
चादिपरिधहः । अन्चुभञसिद्धमिति। अनुमवसिद्धस्य चापठ।पानह- 
त्वमिति मावः । यत्सम्बन्धादिाते। अत्र यत्पदन मनेःग्रहणत्रवम- 

ञ्र$पि । पररम्येन्द्िकेः। इति न विसु मन इति। यदि मनो विभु स्या 
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जञानमुषपद्यते यदर्यबन्धाच्च परज्ञान नोत्पद्यते तन्मनसो विमुत्वे न॑ 
भवत्तीति न विभु मनः। न च तदार्नामदृष्टविशेषोदुबोधकषिढश्ादेव 
तज्ज्रानाविरम्ब हति वाच्यस् | तथा सति चक्षुरादीनामप्यकह्पना- 

पत्तेः । न च ` दीधैशप्कुछीमक्षणादो नानाक्धानभाजां च कथमेकदा - 
ऽनेकन्धरियजन्यज्ञानमिति वाच्यम् । मनसोऽतिलाघवाद् ज्ञटिति ननि- 
द्धियसंवन्धान्नानाज्ञानोत्पत्तेः | उप्परदातपनत्रमेदादिव योगपदयप्रस्ययस्य 
जन्त्यात् । न च मनसः संकोचवेकारासार्त्वादुमयांपपात्तिरस्िति 
याच्यम् | नानावयवतन्नाशादिकस्पने गोरवाह्घवाश्चिरवयवस्याणुरूपस्यैव 
मनसः कल्पनादिति संक्षेपः ॥ ८५ ॥ 

| इति द्रवग्रपदार्थो व्यास्यातः॥ 
---- ~^ ~~ 

वित्रतिः। 
तहिं सवक्ञानानि युगपद् भवेयुः विभाः स्वैन्दियैः सह सववा से- 
योगात् परन्तु नैनद् दश्यते शति न मनसो विभुत्वमिति भावः। 
तदानीं -ज्ञानोत्परसिक्राटे । तथासतीति । रष्सामग्रीसखच्वेऽप्यष्षवि- 
कम्बात्काैविलम्बाङ्ाकार इत्यथः । अकट्पनापत्तरिति । द्रत 
भावक्ट्पनन्रसिद्धेस्तत्कल्पनस्य सुनरां वयथ्परादिति भावः। भनेक- 
न्द्रियजन्यक्ञानमिति। तत्रनिकेन्द्रियजन्यमाधुयगन्धस्पशोदिक्ञानमित्थ- 
धैः। ननु तर्हि क्रमः कथन लक्ष्यत दत्य जाह उत्पटशातपत्रमेद्ादि 8ति। 
सृक्ष्मत्वाददुठक्ष्य इति भावः । छमयोापपत्तिरति । मनसः सकाच्छव 
कासयोरकन्दियन नेन्द्रियसानकपष्रादययथाक्रममेकस्य ज्ञानस्य युगपः 
वनेकल्ञानानां च सिद्धिरिति निष्कषः। तन्नाहादीति। अगदेन सको 
चविकालध्वसप्रागभावादीनां सच्रहः । कल्पनादिति । मनसो नाना- 
घयवतन्नाशादिकल्पनामपक््य भ्पक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्परोनं 
वरमिति न्यायात् निरवयवाणुस्वक्रस्पनमव लघुत्वात्समाचीन- 
मिति भावः ॥ <५ ॥ 

इति भुलचन्द्रिकायां द्रव्यपद् यविषरणम् । 
वस्र्

य ------ 
५ न ७०० क~ ~= 
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द्रव्य निरूप्य गुणानिरूपयति - 
(० ~ € कि (न 

अथ द्रव्याध्रिता ज्ञेया निगुणा निष्क्रिया गुणाः| 
अथेति । गुणत्वजातौ क्रं मानमिति चेत् ? इदम् - दरव्यकमेभिनने 

सामान्यवति या कारणता सा किंचिद्धमांवाच्छन्ना निरवच्च्छि्नकारण- 
ताया अस्षभवात् | नहि रूपत्वादिकं सत्ता वा तत्रावच्छदिका न्युना- 
तिरिक्तदेशवृत्तित्वात् । अतश्तुर्विशत्यनुगतं किंचिद्राच्यं तदेव गुण- 
त्वमिति सिद्धम् । द्रभ्याश्चिता इति । यद्यपि द्रव्याश्चितत्वं न लक्षणं 
कमौद्ावतिव्यप्रस्तथापि द्रव्यत्व्यापकतावच्छकसत्तामिन्नजातिमन्व 
तदथः | भवति हि गुणघ्वं द्रव्यलन्यापकतावच्छदकं तद्रत्ता च गुणा- 

विवृतिः) 
2 ह र, वा, | 1 

अस्मत्डु खावुधा चन्द्र मूखचन्द्र सहादरम् । 

विब्मान्तं हृदये शान्तं भूटाक्ान्तमहं भने ॥ 
मूले अथशब्दस्यानन्पयमथेः। तदेवाह--द्रव्यं निरूप्यति।द्र्- 

व्ये गुणावस्थानात्तन्निरूपणानन्तर गुणनिरूपणम् । प्रतिवन्धकी- 
भूतानन्नासाग्युदासराय वातथा कतम् । निरूपण नाम लक्षण 

स्वरूपप्रामाण्यप्रकारकन्ञानजनकरान्द्प्रयागः। कि।ञचद्धमावच्दछिनेति। 
यथा घटनिष्ठुकाथतानिरूपितदण्डगतकारणता दण्डत्वधमोव- 
च्छिन्ना तथा, निरवच्छिक्नकारणताया असम्भवात्-निरवच्छिन्ना 
कारणता न कापि तष्ठनाति इष्टत्वात् । रूपत्वादि क्मित्यादिदब्देन 
रसत्वाद्रेः सङ्कदः । सत्ता वेति । (सदिति यता द्रव्यगुणकर्मसु सा 
सत्ता' द्रव्यादित्रिकढृत्तिरित्यथः। तत्र-गुण। न्युनाधिकदेशव्ृत्ति- 

त्वादिति । ढन्द्वान्तन्यायेन दररशब्दस्याभयत्रान्वयस्तथाच रुपत्वा- 
देन्यूनदे शा । चतुविशतिगुणमध्ये रूपमात्रे ) सत्तायाश्चाधिकदेश्े 
( गुणपेश्चया द्रव्यकर्मरूपे ) ष्ुत्तित्वाद्िति भावः । चतुधश्ात्युग- 
समिनि । खतुर्विह्ञनावनुगतं चलतुवरश्ानमाच्रचुत्ति । चतुधिक्ातिश- 
उद् द्रहुव चनं नोत्पद्यते "विंशत्यादयः सदेकत्वेः इत्यनुशासनात् । 
अत णव “शातं ब्रह्मणा" इत्यादेः साचुत्व्मिति सङ्कपः। न रक्षण. 
मिति । गुगस्येति राषः। कमादावनित्याेरिति। दव्याश्रयत्वस्य 
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नामिति । द्रव्यत्वं कमैत्वं॑वा न द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेकं गमनाद 
दरव्यकमेणोरभावात् । द्रव्यत्वत्व सामान्यत्वारिकं वा न जातिरिति 
तदुव्युदासः । निर्मुणा इति । यथ्यपि निगुणलवं कमौदावपि तथापि 
सामान्यवच्वे सति कर्मान्यत्रे च सति निगणतं बोध्यम् | जाया. 
दीनां न सामान्यवच्वं कर्मणो न कमन्यित्वं द्रव्यस्य न निरगंणत्व- 
मिति तत्र नातिव्याप्तिः । निप्किया इति स्वरूपकथनं न तु लक्षणं 

गगनादावतिन्याप्तेः । 

विघ्रतिः। 

गुणवत्कमदावपि सखेन गुणलक्षणस्य तत्राप्यतिप्रसक्तेरिति भा- 
वेः । द्रव्यत्वव्यापकतेति । द्रव्यनिरूपितं यद् गुणनिष्ठुञ्यापकत्वं ता- 
खकश्ाव्य!पकरत्वावच्छेदिकाया सत्ताभिन्ना जानिगुणत्वरूप। तादशजा- 
तिमत गुणेष्वस्तीत्यक्षराथः । तद्वत्ता-गुणत्ववत्ता । गगनादौ दव्य - 
कर्मणोरभावादिति। समवायेन गगनादिपञ्चसु द्रभ्यान्तरस्य गगनादि. 

चतुषु कमेणो वाऽभावादिति मूखाथः | द्रब्द्त्वाधिकरणं गगनं तदू. 
वुरयभावप्रतियोगिनानवच्छरकस्वस्य द्रञ्यत्व कमेत्व वाडभावादिति 
भावः । द्रव्यत्वत्वं द्रव्यत्वे वतमानो धमे एवमत्र ऽपि न जातिः कि. 
न्तपाधिः । यद्यपि धममात्रमुपाधिस्तथापि जात्यतिरिक्तधमं उपा. 
धिव्यपदेशो नेयायिकानां प्रायिक्रः । तद्भ्युदासः-तयेद्रभ्यत्वत्वसां 
भान्यत्वयास्कदटकश्चषण व्यवच्खढः। कमदवपात । तथा चाकष्या. 

सिरत आह-तथापीनि । निगुणत्वमिति । गुणसूगमान्यलक्षणे वक्तुं 
युक्तमित्यथेः। तत्र नातिव्यासिरिति। तत्र-तषु। अयं भावः-निगुणत्व- 
मान्नोक्तो कभण्यतिव्यात्तिस्तद्वारणाय 'कमान्यत्व' इति । ताबन्मानो- 

क्तावपि सामान्यऽतिन्धात्तिस्तद्व्युदासाय “सत्यन्तं' निशुगत्वानुक्तौ 
परिश्िष्टोक्तो द्वव्य ऽतित्यातिस्तां निवतेयितु 'निगुणत्व' मिति गुण 
रश्चणे उपात्तमिति । न तु टक्षणामेति । मह्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्मव- 
रूषदोषच्रयनुन्यस्येव लक्षणत्वात् । गगनादावतिव्याततरिति । ज- 
काडाक्राखादीनामपि निष्कियत्वनं तत्राक्तटक्षणस्यातिव्य।तेरिति नि. 
सकष; । ठ्य वुत्ित्वे सत्यटक्ष्यश्चुतित्वमतिव्यासिः। 

मुखे गुणानामवान्तरभेद्माभकातुकामः प्रथम मूत्तगुणानाह- 
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रूपं रसः स्यशेगन्धो परत्वमपरत्वकैम् ॥ ८६ ॥ 
द्रवत्वं सनहवेगाश्च मता मूतेगुणा अमी । 
मूतेगुणा इति । अत्र वेगेन स्थितिस्थापकोऽप्युपलक्षणीयः । 

जमूर्तेषु न वतेन्त इत्यथः । रक्षणं तु तावदन्यान्यत्वम् । एवमग्रेऽपि । 

धमोधर्मो भावना च शब्दो बुद्धयादयोऽपि च ॥ ८७ ॥ 
एतेऽमृतेगरुणाः स्वे विद्रद्धिः परिकीतिंताः। 
अमूतेगुणा इति । मूर्तेषु न वर्तन्ते इत्यर्थः । 

सेख्यादयो विभागान्ता उभयेषां गुणा मताः ॥ ८८ ॥ 
उभयषामिति । मूतामूतगुणा इत्यथः || ८६-८८ ॥ 
संयोगश्च विभागश्च सख्या दित्वादिकास्तथा । 
द्विपृथक्चादयस्तद्रदेतेऽनेकाभिता गुणाः ॥ ८९ ॥ 
अनेकाथिता इति । सयोगविभागद्विवादीनि द्विवृ्तीनि । त्व - 

चतुष्टादेकं त्रिचतुरादिवृत्तीति बोध्यम् ॥ ८९ ॥ 
विष्रतिः। 

रूपमिति । उप॑लक्षणीय इति । स्वबो धकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वमु- 
पटक्चषणम् । अमूर्नेषु न वतन्त इति। अमूर्त"द्ृत्तिगुणत्वं रूपादी- 
नां चमे हत्यर्थः । तावद्न्यान्यत्वं-पफनाद्धश्नमिन्नत्वम् ॥ 

मूर्तेषु न बतेन्त इति । मूनोचरत्तिगुणत्वं घमादीनां समानो धम 
इत्यथैः ॥ <& ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 

अनेकाध्चिता इतीति । न एक अनेक अनेकमाभिता अनेकाश्चि- 
ता इति समासाऽत्र वोध्यः । संयोगादीनां द्वि्जत्तित्वात् ॥ <. ॥ 

मूखे अतः-अस्मात्सयोगादि पञ्चकात् , स्वै -द्वाङिितिः। 
मुखे बुद्यादिषटूकमिति ¦ षण्णां सङ्घः षटूकम । सख्यायाः स. 

लाखघसूुज्राध्ययनषुः शति कप्रत्ययः । द्रवणक्रियाव्युदासाय मूर 
कद्रवपदं ऽषाचष्ट-द्रवत्वमिति । स्वाथे ठगिति । 'विनयादिग्यष्ठक् 
इत्यनेन स्वार्थे ठक् प्रत्ययः टस्य चकं वदोषिकपदसि्धेरित्यथः। 
नयु विशेषपदस्य धिनबादिष्वनन्तगेतत्वान्मुखासङ्गतिरिति तुन 
दाक्कधम्--विनंयाद्र। क्तिगणत्वात् । 



मूलच न्द्रिकोपेता । १.९१ 

अतः शेषगुणाः सर्वे मता एककवृत्तयः । 
खूपरसगन्धस्र्शेकत्वपरिमाणेकप्रथक्छ परस परलनुद्धिसुखद्ः खे - 

च्छा द्ेषप्रयलनगुरत्वद्रवत्वस्नेहसस्कारादषटचब्दा इत्यथः । 

बुद्धयादेषट्कं स्पशान्ताः स्नेहः सांसिद्धिक द्रवः ॥९० ॥ 
अदृषटभावनाक्षब्दा अमी वेशेपिका गुणाः । 
बुद्धि॒ेदुःखेच्छद्िषभयला इत्यथः | स्परान्ता; रूपरसगन्ध- 

स्पा इत्यथः । द्रवो द्रवत्वम् । वैशेषिका इति । विरोषा एव वैशे- 
षिकाः स्वार्थे ठक् । विशेषगुणा इत्यथः । 

सख्यादिरपरत्वान्ता द्रवः सांसिद्धिकस्तथा । ९१॥ 
गुरुत्ववेगो सामान्यगुणा पएते प्रकीतिताः। 
संख्यादिरिति । संख्यापरिमाणप्रधक्त्वसंयागाधेभागपरत्वापरस्वा- 

नीत्यथः | 
सख्यादिरंपरत्वान्तो द्रवं स्नेह एव च ॥ ९२॥ 
एते तु द्रीन्टरियग्रायाः- 
दरीन्दरियेति । चकुषा चाऽपि ग्रहणयोग्यत्वात् । 

अथ स्पज्ञोन्तश्षब्दकाः। 
वाधेकेकन्ियग्रा्याः- 
बाह्येति । रूपादीनां चक्चुरादिग्राद्यत्वात । 

गुरुसवादएभावनाः ॥ ९२॥ 
[व [क = क है| ७ 

अतीन्द्रया पिभूनां तु ये स्युरशेषिका गुणाः । 

विघ्रतिः। 
मुरस्थसख्यादीत्यादिपदग्रह्यगुणान् स्पष्रतिपस्यथसमुटिख- 

ति सख्द्ापरिमाणत्याद्ना 

चश्ुरादाति। चश्चुरा दिनेवत्यथः । ग्राहात्वात्-ग्रहणयोग्यत्वात् । 
कारणमुणपूवेका इति 'कारणगुणपूत्रकः कार्यगुणो दष्टः इति 

कणभक्षसमय। दिति मावः । न तादृशा दात , न कारणगुणपूचका। 



१९२ सिद्धान्तसुक्तावरी 

अकारणगुणोत्पनना एतेतु परिकीर्तिताः ॥ ९४ ॥ 
विभूनामिति । बुद्धसुखेदुःखेच्छद्रेषप्यत्नधमाधमेमावना्चन्दा 

इत्यथः । अकारणेति। कारणगुणेन कार्ये ये गुणा उत्यन्ते ते कारण- 

गुणपूवेका रूपादयो वक्ष्यन्ते । वुच्यादयस्तु न तादृशा आसमादेः 
कारणामात्रात् ॥९ ० -९४ ॥। 

अपाकजास्तु स्पशान्ता द्रवत्वं च तथाविधम् । 
स्नेहवेगगुरुत्वेकप्रथक्त्वपरिमाणक्रम् ॥ ९५ ॥ 
स्थितिस्थापक इत्येते स्युः कारणगुणोद्धवाः । 
अपाकजास्विति । पाकजरूपादीनां कारणगुणपूर्कत्वभावात् 

अपाकरजा इत्युक्तम् । तथाविधमपाकजम् । तथेकत्वमपि बोध्यम् । 
स्पष्टम् । 

संयोगश्च विभागश्च वेगश्चैते तु कमंजाः॥ ९३६ ॥ 
कर्मजा इति । यद्यपि कमेजस्वं न साधम्यं घटादाषतिव्यापतेः, 

संयोगजस्योगेऽग्यापतश्च, तथापि कमेजन्यवृत्तिगुणत्वम्याप्यजातिमच्ं 
बोध्यम् । एवमन्यत्राप्यृह्यम् ॥। ९५ ॥ ९६ ॥ 

स्पशौन्तपरिमाणेक पृथक्त्वं स्नेहशब्दके । 
भवेदसमवापित- 
स्पशे।न्तति । स्पर्योज्त्रानुपष्णो आद्यः । एकप्रथक्त्वमित्यत्र 

वित्तिः । 

इत्यथः । तत्र हेतुमाह--भत्मादेरिति । आदिनाकाशपरि प्रदः । 
॥ ९.० ॥ <.४ ॥ ॥ 

क 0११ (भावात् कूर्णगुणवृन्रकत्वन्यवहाराभवत्रात् | 

न साधम्यामति। सयागवमागयारनपक्षकारणं कमत्युकतेः । 

घटादावतिव्यपिरिति । घटादावपि चक्रभ्रमणादेकमंजत्वसस्वादि- 
ति अवः) संयोगजलयोगे-दस्तपुस्तकादिसयोगजक्रायपुस्तकादि- 

खयोगे, भव्याप्तः-तस्य संयोगजत्वन कमे जत्वाभावात् । कर्मजन्य- 
बर त्तिगुणत्वग्याप्यजातिमस्वाभेति । वृत्तित्वान्तानुक्तो रूपादावतित्र- 



सुलयस्द्रिको पेता । १९२ 

त्वप्रस्ययस्य पर्येकमन्वयादेकसवं पृथक्स्व च ग्राक्षम् । एथकूत्वपदेन 
श्ैकप्रथक्त्वं विवक्षितम् । मवेदसमवाधित्वमिति । घरादिषरूपरसगन्ध- 

स्पशौ: कपालादिहूपरसगन्धस्पर्योभ्यो भवन्ति । एवं कपाढादिपरिमाणा- 

दीनां घटदिपरिमाणाद्यसमवायकारणत्वम् । शब्दस्यापि द्वितीयशयब्दं 

परत्यसमवायिकारणत्वम् । एवे स्थितिस्थापकरेकप्रथक्त्वयोरपि ज्ञेयम् । 

-अथ वैशेषिके गुणे ॥ ९७ ॥ 
आत्मनः स्यान्निमित्तत्वम् - 
निमित्तत्वमिति । बुद्यादीनामिच्छादिनिमित्तस्रादिति भावः । 

© -उष्णस्पशेगुरुस्वयोः । 
वेगेऽपि च द्रवत्वे च सेयोगादिद्रये तथा ॥ ९८ ॥ 
@< न, [] 

द्रिर्धब कारणत्व स्याद 

द्विधैवेति । असमवायिकारणस्य निमित्तकारणत्वं च । तथाहि - 

उष्णस्परी उष्णस्पश्चस्यासमवायिकारणं पाक्रजे निमित्तम् । गुरुत्व 

गुरुस्वपतनयोरसमवाधेकारणं प्रतिघाते निमित्तम् । वेग वेगस्पन्दन- 

योरसमवायी अभिघति निमितम् । द्रवलं द्ववत्वस्पन्दनयोरसमवानि 
विघ्रुतिः। 

सङ्गः । घरव्युदासाय गुणत्वव्याप्येति ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
त्वश्रस्ययस्थ-'तस्य भाव्रस्ततल।'वित्यनेन विहितस्य त्वप्रत्य 

यस्य । प्रत्यकमन्वयादिति ' न््वास्परः यमाणः शाद्; प्रस्यकमभि- 

सम्बध्यत इति न्षायादिति भावः| मुटरे पकपृथकन्वं स्नदशब्वक 
इत्यत्रैकर्वं पक पृथक्त्व चत्यथों बोद्धव्यः । 

उष्णस्परः-कपालादिनिष्ठोष्णस्पशेः, उष्णस्परास्य-घटाङहिनि- 

हवोष्णस्परीस्य, पाकज-घरादिगतपाकजरूपादो, निमि्तं-निमिल- 

कृ।रणसेधमव्रऽपि । गुरस्वम्-कारणगनगुकत्वम । गुरुत्वति । का्येगत- 

गुरत्वेत्यथेः । पवमेब द्रवत्वे बोध्यम् । अभिषघति-अभिघातार्वलं- 
योगे, सङ्कदे-खक्त्वादिस्योगविरोषे । वशदृङति । घंल्लो षेणुः धे. 

चार्यश्षे करु वेशा! इत्यजु शासनात् । 

२५ 



९९४ सिद्धाम्तभुत्तं।यङी 

सैमरहे निमित्तम् । भेरीदण्डसंयोगः शब्दे निमितम् मेवीकाशसेयो- 
गोऽसमवायी । वंदादरद्रय विभागः शाठदे निमित्तम् वंशादरकाशवि- 

भागोऽसमवायीति । 

अथ प्रादेशिको भवेत् । 
ण $ णद | क ४८ व्रेशेषिको विभुगुणः संयोगादिद्रयं तथा ॥ ९९ ॥ 

प्रदेश्चिकोऽग्याप्यव्रत्तिः ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 

चक्षुग्रा्यं भवेदपंद्रन्यादेरुपलम्भकम् । 
चक्षुषः सहकारि स्याच्छक्छादिकमनेकधा ॥ १०० ॥ 
चक्रेति । रूपत्वजातिस्तु प्रस्यक्षपिद्धा । रूपशब्दाह्खिनी 

प्रतीतिनोस्वीति चन्मास्तु ख्पशब्दप्रयोगस्तथापि नीरूपीतादिष्वनुगत- 
जातिविशेषोऽनुभवसिद्ध एव । खूपशब्दाप्रयोगेऽपि मरो वणे: षीतो 

वणे इति वणेविरेषोह्छालिनी प्रतीतिर्स््यव | एवं नीरुत्वादिकमपि 

प्रतयक्षसिद्धम् । न चैकैका एव नारुषूपादिव्यक्तय इत्येकम्यक्तिषत्तिता- 
न्नीरख्ला क्षिकं न जातिरिति बाच्यम् । नीलो नष्टो रक्त उपपन्न इत्यदि- 

प्रतीतेर्नीरदेरुत्पादविनाश्षशालितिया नानाघ्वात् , अन्यथा एकनील- 

विवृतिः। 

अव्याप्यवुत्तिरिति। किञ्चिववच्छदन बुत्तिरिति यावत् ॥९.७।९.८॥९१.॥ 
मास्तु रूपदष्डप्रयाग दति । रूपशब्दप्रयोग रूपताब्डोष्धिखन्याः 

धर्तीतेरव हेतुत्वादिति मावः । अनुभवसिद्ध पवेति। अन्चु. 

सिद्धस्य खापलापनहेत्वम् । वणधिकशोषीटखनी प्रती तिरस्त्यवेति । 

साक्चादपशब्दप्रयाय नन नब्रन्धः कतु रुपश्ब्द पयायवासिषण- 

शाष्वोह्ठखनीं प्रतीति का निन्हातुमीष्टे न काऽपाति चत्-स्द्धं नः 

समीहितमिति भावः ्ःलत्वादिकमिति । कूपत्वव्याप्यमीलत्वा- 

दिजानिरित्वथः । प््कन्यक्िन्त्तित्वाक्नीटत्वारिकः न जातिरिति । 
उयक्छरमेवस्योक्त प्रामाण्येन जातिवाधकत्थादिति मावः । षिपक्षे दो. 
षमाषहह-अम्यथेतिं । नीखादीनामेकन्याक्तत्वाङ्गीकार इत्य्थः। अक्षौ 
प्रत्ययः-नीरो नषा रक्त उत्पन्न शते प्रत्ययः, नीदडस्तमधायनाश्चो 



मूंखचन्द्रिकपिला | १९५ 

नाशे जगदनीलमापयेत । न च नीरुसमवायरक्तसमवाययेरेबोत्पाद- 
तरिनाराविषयकोऽसौ प्रत्यय इति वाच्यम्। प्रतीत्या समवायानुद्धेखात् । 
न च स एवायं नी इति प्रत्ययाह्वाघवाच्चेक्यमिति वाच्यम् । प्रस्यक्षस्य 
तज्नातीयविषयकत्वात् , सेवेय गुजंसीतिवत् । काषवं तु प्र्यक्षबा- 
धितम् , सन्यथा घटादीनामप्थेक्यप्रसङ्गात्-उ्पादविनाशबुद्धेः सम- 
वायावरम्बनत्वापत्तरिति । एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम् । चक्षुमाक्च- 
मिति । चक्षुमरद्यविशेषगुणत्वमित्यथः । एवममऽपि । द्रव्यादरिति । 
उपङम्भकमुपङन्धिकारणम् । 

इदमेव विव्रृभोति चक्षुष इति । द्रव्यगुणकमेसामान्यानां 
चाक्षुषप्रतयक्ष प्रति उदुमूतरूपं कारणम् । शछक्छादिकमनेकथेति । 
तच्च रूपं शुक्रनीरुपीतरक्तहरितकपिशकवुरादिभेद।दनेकप्रकारकं भव- 
ति । ननु कथं कबुरमतिरिक्तषपं भवति ? इत्थं-नीरुपाठा्यवयवार- 

विचतिः। 
ग्कसमवायोत्पाद इति क्रमः । प्रतीत्या समवायानुदेख!दिति । नीलो 
नष हत्यादिव्रत्ययेन समवायावगाहनस्य फतुमशक्षयत्वादिति भावः। 
पेक्यामि । नीखपीसादिड्यक्तेरेकत्वमेवेत्येथः। तच्रातीयविषयत्वात् 
समानजातीयविषयत्वात्। सेवयपिति। या गुजेरदेशोद्वयेषधि- 
श्श्रण भक्षिता सेषय मयापि मक्षितेति व्यक्तिभेदे ऽप्यतदृत्यपदे रस्या. 
निवा यत्वादिति । लाघवं तु-नपीतादिव्यकयेक्यरूपसित्यथः । प्र 
न्वश्चबाप्चिवम्-नीला न इत्यादि चक्षुषक्लाननेव बाधितम् , अन्य. 
शा-नीखादौनामेकत्वस्य टलाघवघमाश्रण स्वीकार । स्तमव्रायवि | 
अधटपटादिश्चमवःयेत्वथः | पतेन -दइदकाजातिवाधकप्रमाणेन । उ्या- 
कचातमिति । प्रवं च रसत्वादीनामप्येकरत्वमुक्तदिक्ोपेयमिति भावः। 
्लुप्रोह्याविक्चेषगुणत्वमित्यथं इति । ददं च रूपस्य क्षणम् । प्व 
अप्रेऽधीति । रस्स्पश्चेटक्षणेऽपि सरणिरियमनुसखरणीयत्यथेः। 

उद्भूतरूपं क।रणमिति । बहि द्रुघ्यजाश्चुषप्रत्यक्षे रूपस्य देतु- 
लया रूपं विना सत्सवमेवानध्यक्षिमेति भावः अनकग्रकरारक- 

निति । सप्तविघमित्यथः-तयेषाचुमघात् । व्याप्यत्र नति । सवो्रय- 
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हधोऽवयवी न ताषन्नीरूपोऽप्र्यक्षप्रसङ्खात् । नापि व्याप्यधृत्ति नील- 
दिरूपमुत्यते-पीतावच्छेदेनापि नीलोपरुन्धिप्रसङ्गात् | नाप्यव्याप्य- 
वृत्ति नीलादिकमुत्प्यते -ग्याप्यवृत्तिजातीयगुणानामग्याप्यवृ्तितवे वि- 

रोधात् । तस्मान्नाजातीयद्येरवयविनि विजातीयं वित्रं रूपमार- 
भ्यते | अत एवैकं चित्रमित्यनुभवोऽपि । नानारूपकल्पने गौर- 
वात् । इत्थं च रनाखष्टीनां पीतादारम्भे प्रतिबन्धकत्वकल्पनादव- 
यिनि न पीतादुत्पत्िः । पएतेन स्पर्शोऽपि व्याकूयातः । रसादिक- 
मपि नान्याप्यवृत्ति, किंतु नानाजातीयरसवद वयवेरारठ्धेऽवयविनि 
रसाभावेऽपि न क्षतिः । तत्र॒ रसनयाऽवयवरस एव गृह्यते, रसने- 
न्दरियादीनां द्रव्यग्रहे सामथ्योभावात्, सवयविनो नीरसत्वेऽपि क्षते. 

रभावात् । 
नग्यास्तु तत्राग्याप्यवृत्येव नानारूपं-नीखदेः बीतादिप्रतिब- 

विश्रतिः। 
वावच्छेवरेनेव्यथेः । पीताव्रच्छदेनापति । अपिना नीटावच्छेदेन 
पीतस्य पीनावच्छेदेन नीलस्येत्यथां व्यज्यते । तदहं अव्याप्यकुसि- 
नीखादिकमेवोत्पद्यतामित्वाशहकां परिहरत-नाप्यञ्बव्यवुसीति । 
किञ्चिदकयवावच्द्धेदेनेव्यथेः। नानेति । अकयवगतनीरुषीतादिनाने. 
ह्यधः । अवयविनि-चिश्रावयविनि, विजातीव-विखक्षणम्, अतपव- 
चिश्ररूपस्वीकाराद्व । अयुभवोऽ्पाति । अनुभर्वसिदस्य चा 
पलरापानहैत्वमिति भावः । गोरयादिति । गौरवं चात्रोपस्थितिङ्कतं 
धोध्यम् । श्र्थं च-उक्तलाघवन चिश्ररूपसिद्धौ च, पतेन. 
ङपथ्याखूयनेन, स्पराऽपि-चित्रस्पश्शाऽपि) व्याख्यातः-अवभ्यमङ्गी- 
कतव्य इति निष्कषः । रस्ाभवऽपि-चित्ररसामवेऽपि, तश्र-नाना. 
जातीयरसवदवययेरारञ्ध.ऽवयाविनि । रसनयेति । रसना-जिहा 
'र्सक्चा रखना ।जह्'ति केश्षः। 

चित्ररूपमनङ्गाकुवत। मणिङदादीनां मवं प्रद शयति-नग्यास्विति। 
सन्र-चित्रावयविस्थटे । शाखमपीति। यदि चित्ररूपं पृथगमाधिष्पन्त- 
दात्र चित्रमित्यपि वचिङ्नाषरणमदास्यदानामावान्नास्तीत्यनत्र स्कन्द् 
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न्धक्वकल्पने गौरवात् । भत एव-- 
लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः | 
श्रेत: खुरविषाणाभ्यां स नीखो वृष उच्यते | 

इत्यारिशाखरमयप्युपपद्यते । न॒ च व्याप्याव्याप्यवृत्तिजातीययो- 
दयोर्विरोधः-मानाभावत् । नच लाघवादेकं रूपम् -अनुभववि- 

रोधात् , अन्यथा घटाद्रपि छाधवादेक्यं स्यात् । एतेन स्पक्ादि- 
कमपि व्याख्यातमिति वदन्ति ॥ १०० ॥ 

जलादिपरमाणो तन्नित्यमन्यत्सहेतुकम् । 
जलादीति । जरूपरमाणौ तेजःपरमाणौ च खूप ॒नित्यम् । ष्र- 

थिवीपरमाणुसपं तु न नित्यं तत्र पाकेन रूपान्तरोरपत्तेः, नहि धटस्य 
पाकानन्तरं तद्वयवोऽपक उपरुभ्यते, बहि रक्तकपारस्य कपाङिका 
नीखवयवा भवति । एवंक्रमेण परमाणावपि पाकसिद्धेः । अन्यज- 

रतेजःपरमाणुरूपभिन्नं रूपं सहेतुकं जन्यम् | 

रस निदूपयति-- . 
रसस्तु रसनाग्राह्चो मधुरादिरनेकधा ॥ ९०१ ॥ 
सहकारी रसक्ञाया नित्यतादि च पूववत् । 

विधतिः। 
चुराणमपि प्रमाणमिति मावः । ननु उथाप्यन्ुस्यबयाप्यत्रत्तिजातीय- 

यास्तु परस्परं तेजस्तिमिरवद् विराध इत्याशंक्य समाधत्ते-न 

चेति । अनुभवविरोधादिति। अयं नीलादि नानावणयुक्तोवयवी"त्य- 

चुभवविरोधादित्य्थैः । अन्यथेति । अञुभवविरुदलाघवाङ्गी- 
कारे हइत्यथैः॥ १०० ॥ 

तन्र--पृथिवीपरिमाणौ, पाकन~अग्निक्योगन, तदषयवो-घरा- 
वयषः । ररक पारस्याति । अशग्निसयोगेनेति शेषः । परमा णाधपि- 
पािवपरमाणावपि । जन्यमिति । अग्निसखयोगदिज्न्यमित्यथः। 
अनित्यमिति यावत् । तथ। चाह भगवान् कणाद ः-पृथिवयादिरूप- 
रसगन्धस्पशी दध्या निव्यत्वादनित्याथ्ः॥ 

मुर मघुसदिरिति। आदिनाम्खलवणकटुकषायतिक्तरसा गृष्टन्ते। 
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रसस्तिवति । सहकारीति । रासनज्ञाने रसः कारणमिरयथेः । 
पूर्ववदिति । जरूपरमाणौ रसो नित्योऽन्यः सर्वोऽपि रसोऽनिस्य 
इत्यथः । 

गन्धं निखूपयति- 

घ्राणग्राह्यो भवेद्रन्धो ध्राणस्येवोपकारफः ॥ १०२ ॥ 
प्राणग्रह इति । उपकारक इति । प्राणजन्यज्ञाने कारणमित्यथः। 

सर्वोऽपि गन्धाऽनित्य एव ॥ १०१ ॥ १.०२ ॥ 

सोरभश्वासीरमश्च स द्धा परिकीर्तितः । 
स्परौ निरूपयति-- 

स्पशेस्त्वगिन्द्ियग्राह्चस्त्वचः स्यादुपकारकः ॥१०३॥ 
स्परे इति । उपकारक इति । स्पाद्नप्रस्यक्षे स्पशः कारण- 

मित्यथेः ॥ १०३ ॥ 

अनुष्णाश्ञीतशीतोष्णभेदात्स त्रिविधो मतः । 
काठिन्यादि क्षिताबेव नित्यतादि च पूववत् ॥ १०४ ॥ 
अनुष्णाश्चीतेति । प्रथिव्यां वायो च स्पर्शोऽनुष्णाश्चीतः । 

जछे क्षीतः । तेजस्युप्णः । फारिन्येति । करिनसुकुमारस्पर्शो प्रथि- 
व्यामेवेत्यथेः । कठिनतवादिकं ठु न ॒संयोगगतो जातिविशेषः-चक्षु- 
ह्यत्वापत्तेः । पूथैवदिति । जक्तेजोवायुपरमाणुप्पर्शा नित्यास्तद्धि- 
आस्त्वनित्या इत्यथः ॥ १०४ ॥ 

विच्तिः। 

तश्र मधुरमिक्ष्वादौ भाम्लं जम्बीसदौ वणः सैन्धवादौ तिक्तः पिशवु- 
मङौदो कषायः पृगीफटादो कदु्मरीचाद्ाधित्वनुमवः। रासनश्चाने- 
वसञ्ननग्रत्यक्षे, स्बोपि--परथिक्चीपरम।णुजन्यजटपरथेव्ीगत श्त्यथः 

सव।ऽपि गन्धोऽनित्थ पबेति। गाश्रयानिव्यत्वादिति भाद्गः + 
अत्र यदुश्क्तन्यं तश्प्रायश्रोाचाम ॥ १०१-१० ॥ 
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एतेषां पाकजव्वं तु कितो नान्यत्र शत्रचित् । 
तत्रापि परमाणो स्यात्पाको वेशोषके नये ॥ १०५ ॥ 
क (५ $ 9 ५६, [३ 

एतेषामिति । एतेषां रूपरसगन्धस्पसचानां नान्यत्रेति । प्रथिरव्यां 
हि शूपरसगन्धस्परौपरावृत्तिरमभरिसयोगादुपरभ्यते । नहि शतधापि 
ध्यायमनि जकर रूपादिकं परिवतैते । मैरे सोरभमौष्ण्यं चान्वयग्य- 
तिरकाभ्यामौपाधिकमेषेति निर्णीयते, पवनप्रथिव्योः शीतस्पशौदि- 
षत् । तत्रापि-पथिवीष्वपि मध्ये, परमाणावेव रूपादीनां पाक इति 
वैशेषिका वदन्ति । तेषामयमाशयः। अवयविना ऽवष्टन्पेष्ववयवषु पाको 
नं सम्भवति परन्तु बह्िस्तयोगेनावयविषु विनष्टेषु स्वतन्त्रेषु परमाणु- 
षु पाकः । पुनश्च पकपरमाणुप्तेयोगादुद्यणुकादिक्रमेण पुनमंहावय- 

विपयन्तमुखत्तिः । तेजसामातिश्चायितवेगवशा सूवेग्यूहनाशो ज्ञटिति 
व्यहान्तरोतपत्तशचेति । अत्र॒ ब्यणुकादिक्िनाशमारभ्य कतिभिः क्षणैः 
पुनरूखस्या रूपादिमद्धवतीति सिष्यबुद्धिवेश्यार्थं क्षणप्रश्निया । 
तत्र विभागजविभागानङ्गीकारे नवक्षणा । तदङ्गीकारे तु विभागः फि- 

विचृतिः। 
अन्वयया तरेकाभ्यामिति । पृथिव्याः सरवे सारभप्रतीतेः सरम. 

मावे च सोश्मप्रतीतेरभाव हत्यन्वयव्यतिरेकौ । नयु क्व॒ पतदृष्षट- 
मिव्यश्राष्ट-पवनप्रायिव्योरिति । यथा पवने परथिष्यां च स्रीतस्पश्च 
ओपाधिकोा न घस्तुतस्तयोरनुष्णाह्ीतस्पशेस्य पवेमेव निधोरित- 
त्वात्तथेवानुभवाश्च तथा नीरऽपि तदिति भावः । परमाणाववेति । 
न तु कारणसमुदायः पञ्यते नेय्यायिकवत् त्रैव च पूवैरूपनाशा- 
त्रिमरूपादयुत्पस्तिः कारणगुणक्रमेण चाव ववि रूपाषटत्पद्यत इति । 
पाकः-पराघृत्तिः। तेषां-वेरोषिकाणाम् ; अय-वक्ष्यमाणः, अवय. 
विला-घरादिना, सक्यवघु-कपाल दिषु, स्वतन्त्रषु-काय दरव्यध्वंस 

द्विशिष्टषु, महावयवी-घरादिः, ष्युहः-सं स्थानम् । तज्न-क्षणप्रक्रि- 
यायाम् । नघ्न क्षणा इति । नधक्षणेषु रूपादिमद्धषतत्यिथ पवमभरे. 
ऽपि बाध्यम् । तदङ्खाकारेः तु-विभामजविभागाङ्गोकारे ल्, तत्वे 



०० सिद्ान्तश्ुर्ताषसर 

च्ित्सापेक्षो विभागं जनयेत् , निरपेक्षस्य तत्ते कमेत्वं स्यात् । “सं- 
योगविभागयोरनयेक्षं कारणं कर्मेति! वेशेषिकरघ्रूत्रम् । स्वोत्तरोत्पन्नभावा- 
न्वरानपेक्षतवं तस्याथैः । अन्यथा कर्मणोऽपयुत्तरसंयोगोतयत्तो पूवैसंयो- 
गनाचापिक्षणादव्यापिः स्यात् । तत्न यदि द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशच- 
विश्षेष्ठं काकमपेक्ष्य विभागजविभागः स्यात्तदा दशक्षणा । अथ 
द्रव्यनाशाेशिष्टं काठसमपेक्ष्य विभागजाविभागः स्यात्तदेकादशाक्षणा। । 

तथा हि अथ नवक्षणा | वहितयोगास्परमाणौ क्म । ततः 
परमाण्वन्तरेण विभागः । तत आरम्भकसंयोगनाश्चः । ततो दृव्यणु- 
कनाशः । १ । ततः परमाणो इयामादिनाशः । २। ततो रक्ताय- 
त्वात्तः । २ । ततो द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया ।४। ततो विभागः 
। ९ । ततः पूवेतयोगनाश्चः । 2 । तत आरम्भकसंयोगः । ७ । 
ततो दव्यणुक्रोत्पत्तिः । ८ । ततो रक्तादुत्पाततिः । ९ । ननु इयामा- 
दिनशक्षणे रक्तोतत्तिक्षणे वा परमाणौ द्रव्यारम्भावुगुणा क्रिया- 
स्त्विति चेन्न । अग्निसंयुक्ते परमाणो यत्कमे तद्विनाशमन्तरेण गुणो- 
त्पा्तिमन्तरेण च परमाणो करियान्तरामावाक्रमवति कर्मान्तराजुखत्ते- 
निगुण द्रव्ये द्रव्यारम्मानुगुणक्रियायुपपत्तेश्च । तथापि परमाणौ श्या 
मादिनिवृत्तिसमकारं रक्त।दुसखतिः स्यादिति चेन्न । पूवेरूपादिध्वंस. 
स्यापि रूपान्तर हेतुत्वात् । इति नवक्षणा | 

विवृतिः। 

वियागजनकस्वे । कर्मत्वं स्यादिति । अविरहषात्कर्मलश्चषणस्य व्रा. 
तिभ्यास्िः स्यादित्यर्थः| स्वोलरति । स्वपदेनाच्र कर्मणो प्रदणम्। 
तस्याथः--वैशोषिकसूजस्याथैः । व्रव्यारम्भक्रति । इषणुकादि द्रव्या 
रस्मकेत्यथः । 

परमाण्वन्तरेण-द्यणुक्रारम्मक्परमाण्वन्तरेण। भारम्भकेति । 
धणुकारमकेव्यथैः । ततो रक्तदीति । ततः-- तृतीयक्षणे । र्ता 
दयुत्पत्तिरिति। परमाणुभ्विति शेषः । चेदिव्यन्तं शङ्काप्रन्थः । मेत्या- 
दिनि! परिहर्ति ॥ शूपाग्तर-ङूपान्तरोत्पसो । 
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अथ दराक्षणा | सा च आरम्भकसंयोगविनाशविशिष्टं कालम- 

पक्ष्य विभागेन विभागजनने सत्ति स्यात् । तथा हि-वदिसंयोगा- 
दूदयणुकारम्भके परमाणौ कमं । ततो विभागः । तत॒ आरम्भकं 
योगनाशः । ततो दूव्यणुकरनाशविभागजविभागौ । १। ततः इया- 
मनाशपूवेसयोगना्चौ । २ । ततो रक्तोत्पच्युततरसंयोगौ । ३ । ततो 
वहिनोदनजन्यपरमाणुकमणो नाश्चः । ४ । ततोऽदष्टवदाप्मसयोगा- 
द् द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया ।५। ततो विभागः ।६। ततः 

पूबतयोगनाश्चः । ७ । तत आरम्भकसंयोगः । ८ । ततो दृव्यणुको- 
त्पत्तिः । ९ । ततो रक्तोत्पात्तेः। १० । 

अथेकादशक्षणा । वहिसंयोगास्परमाणौ कमै । ततो विभागः | 
ततो द्रघ्यारम्भकसंयोगनाश्ः । ततो व्यणुकरनाशविशिष्टं कालमपेक्ष्य 

विभागजविभागरयामनाश्नौ । २। ततः पूवेसेयोगनाशरक्तोसत्ती 
1 २ । तत उत्तरसंयोगः । ¢ । ततो वाहिनोदनजन्यपरमाणुकमंनाशः 
। ५ । ततोऽदृ्टवदात्मसंयोगादूद्रभ्यारम्भानुगुणा क्रिया । ६ । ततो 
विभागः । 9 । ततः पृवेसंयागनाश्चः । € । ततो द्रभ्यारम्भकोत्त- 
रसंयागः । ९ । ततो व्यणुकोदपत्तिः । ५० ॥। ततो रक्ताद्युत्पात्तिः 

। ११। इति| मध्यमश्ब्दवदेकस्मादसिपयोगान्न रूपनाशोत्पादौ 
तावत्काटमेकस्यभेरास्थरः्रात् किञ्च । नाशक एव यदयुत्पादकस्तदा- 
नष्टे रूपादावभ्चेनाशे नीरूपधिरं परमाणुः स्यात् । उत्पादकश्चेन्नाश्षक- 
स्तदा रक्तोत्पत्तो तद्िनाशे रक्ततरता न स्यात् । 

अथ परमाण्वन्तरे कर्मचिन्तनासश्चमािक्षणेऽपि गुणोत्पत्ति । 
वित्रतिः। 

विभागेन विभागजनने-विभागजविभागाङ्ाकारे । 
मध्यमशब्दवदिति । मध्यमशाब्दरा्यथः पृवेशब्व नाशे  भवल्यु- 

तरश्चब्टप्रसवस्नथत्यथः । अग्मः-दणुकनाश्कङ्सयास्य | 

रक्ततरता न स्यादिति। अनुभुयते च साऽतः इयामादिनाश्चको रका 

९९ 
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तथाहि-एकत्र परमाणो कम । ततो विभागः । तत आरम्भकसंयोग- 
नाशपरमाण्वन्तरकरमेणी । ततस्तु व्यणुकनाश्चः । परमाण्वन्तरकमेज- 
न्यविभाग इत्येकः कारः । १ } ततः इयामादेनाञ्चो विभागा पूवे- 
सेयोगनाशश्चव्यकः कालः । २ । ततो रक्तोसतिद्ेभ्यारम्भकसंयोगश्चे- 

त्येकः काठः । ३। अथ द्यणुकोस्पत्तिः ! 9! ततो रक्तोतपत्ति- 
रिति । ५। पच्वक्षणा | द्रव्यनार्समकारं परमाण्वन्तरे कमचिन्तना- 
सदे गणोत्पत्तिः-तथाहि-परमाणरुकमेणा परमाण्वन्तरविभागः । 
तत आरम्भकसयोगनाश्चः अथ द्यणुकनाश्चपरमाण्न्तरकमणी | १। 

अथ इयामादिनाश्चः परमाण्वन्तरे कमजों विभागश्च ।२। ततो रक्तो- 
त्पत्तिः परमाण्वन्तर पूवैसयोगनाश्चश्च ।३। ततः परमाण्वन्तरसंयोगः 1४। 
ततो व्यणुकोसत्तिः । ५ । अथ रक्तो यत्तिरिति । ६ । षटृक्षणा । एवं 
द्यामनाराक्षणे परमाण्वन्तरे कमचिन्तनात्सप्तक्षणा तथाहि-परमाणौ 
कम ततः परमाण्बन्तरण विभागः । ततत आरम्भकसंयोगनाशः । 

ततो व्यणुकनाश्चः । १ । ततः इयामादिनाशपरमाण्वन्तरकमणी । २। 
तता रक्तोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे कमजविभागश्च । ३ । ततः परमाण्वन्त- 

रेण पूवसंयोगनाश्चः । ४ । ततः परमाण्वन्तरेण संयोगः । ५ । ततो 
द्यणुकेत्पततिः । & । ततो रक्तोत्पत्तिः | ७ । इति सप्तश्षणा । एवं 
रक्तात्पत्तिसमकाठं परमाण्वन्तरे कमचिन्तनादष्ट क्षणा । तथाहि-पर- 

माणौ कर्म । ततः परमाण्वन्तरे विभागः | तत आरम्भकरसंयोगनाश्चः । 
ततो खणुकनाशः । १ । ततः इयामनाश्चः । २। ततो रक्तोस्पत्तिपर- 
माण्वन्तरकम॑णी । ३। ततः परमाण्वन्तरकमंजाविभागः | £ । ततः 
परमाण्वन्तरे पूवसंयोगनाशः । ५। ततः परमाण्वन्तरे संयोगः । ६ । 
तसो श्यणुकोदपात्तिः.। ७ | अथ रक्तोत्पत्तिरि्यष्टक्षणा \ १०५ ॥ 

विघ्रतिः। 
शत्पादकश्चाञ्चिसयोगा भिन्न पव्यामिभ्रायः । पञ्चमादत्यित्रादिपरदं 
घष्ठसप्तमाषटमक्षणान् परिगरह्णाति ॥ १०५॥ 
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ह, (कर २ 

नेयायिकानां तु नये इयणुकादावपीष्यते । 
नेयायिकानामिति । नैयायिकानां मत द्यणुकरादाववयविन्यपि पाके 

भवति । तेषामयमान्चयः । अवयविनां सच्छिद्रत्वाद्रहुः सृक्ष्मावयवेर्- 

न्तःप्रविषटेरवयवेप्ववष्रव्घेष्वपि पाको न॒ विरुच्यते -अनन्तावयवि- 
तन्नादाकल्पने गौरवात् | इत्थं च सोऽयं घट् इत्यादि परस्यभिज्ञाऽपि 
संगच्छते । यत्र तु न प्रस्याभेज्ञा तत्रावयविनाशऽपि स्वीक्रियते इति । 

संख्यां निरूपयितुमाह - 

गणनास्यवहारे तु हेतुः सख्याभिधीयते ॥ १०६ ॥ 
विघ्रतिः। 

नेयायिक्रानां न्यायमश्रीयत विदन्ति चा नैयायिकाः कऋतृक्याटि' 
इति टक् पिररपाकवादिनाम् , अवर्याचन्यपी्यपिश्ञव्द्रात्परमाणा- 

वपि । सच्छ्द्रत्वादिनि। संच्छखद्राण्यवावघयविद्रः्याणि कथमन्य- 
था कुम्मादावन्तनिहितानां तेटघ्रनादीनां स्पन्दनं श्रपणमचं च मध्य. 
भागेपि तेजःसयागः। सच्छिद्वत्वेऽव्यवनामङ्धीक्ने तन्मध्येऽ्चिप्रवे- 
क्ासम्भवादवयविनमारभ्य प्ररमाणुपयन्तं पाको निर्विरोधः। असं- 
ख्यावयविनाशप्रसवकल्प गारवापानः। इत्थ च~-अवयविनाशान 
भ्युपगमे च । प्रत्ाभिक्ञाषीति । तन्मते द्रव्यनाश्स्य स्वीकरतुमरक्य- 
त्वादिति मावः) 

सख्यां निरूपयितुमाहेति । ननु परिमाणसख्ययोः पृथङ्निरूपणं 
व्य परिमीयने परिच्छिद्यते येन तत्परिमाणं सख्ययापि च परि. 
च्छिदयते इति सापि परिमाणपेवेनि चतत् , अत्र इरोकवातिक्म्- 

उरध्वमानं किरोन्मानं परिमाण तु स्नवेतः। 
आयामस्तु प्रमाणे स्यात्सख्या बाह्या तु सचेतः ॥ 

तुरदावारोप्य येन द्वव्यान्तरपारिच्छनल्नगुरत्वन प्रलादिश्लब्द- 
वाच्येन पाषाणादिना सुवणादेमुस्वमुन्मीयते तदुन्पालम् । येन 
काघ्नादिनिर्मितम बह्यादिः परिम्रायते तत्परिमाणं प्रस्थादि । भा. 

यामो दैष्यं स येन मयत तत्प्रमाणं यथा वखदिहस्तादिः। सख्या 
त॒ उन्मानपरिमाणप्रमाणेम्यः परादिप्रस्थादिहस्तािस्यस्तरिभ्यो 
बहिभूता पकत्वद्वित्वादिरिति तदथः । गणनाञ्यवदारति । अयमेक 
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गणनेति । गणनाग्यवहारासाधारणक्रारणं संस्यस्यथेः ॥१०६॥ 
नित्येषु निस्यमेकत्वमानित्येऽनित्यामेष्यते । 
(~ €. ^ 

दविवादयः पराधान्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः ॥ १०७ ॥ 
नित्येष्विति । नित्येषु परमाण्वादिपु एकतवं निद्यम् । अनि््ये 

क [द् © [न तं क 9 

घटादविकत्वमनिप्यमिव्यथः । द्विच्वादया व्यासज्यवरत्तिसंख्या अपेक्षावु- 

द्विजन्याः ॥ १०७ ॥ 
र् ¢ ्, ~ ^ (~£ अनेकाश्रयपयोघ्रा एते त॒ परिकीतिताः । 

अपेक्षाबुद्धिनाश्चाच नाक्शस्तेषां निरूपितः ॥ १०८ ॥ 
अनेकेति । यद्यपि द्वित्वादिसमवायः म्रस्येकं घटादावपि वतते- 

तथाप्येको ह्याविति प्रत्ययाभावात् एको न द्वाविति प्रस्ययसमवाच् 

द्वित्वादीनां पयोप्तिलक्षणः कश्चन संम्बन्धोऽनेकाश्रयोऽभ्युषगम्यते । 

विघ्रतिः। 

इमो दाधिप्र बहव इत्याद्य गणनाव्यवदारस्तस्यासाघारणकारणं 
सख्येत्यथेः । काराद्ावतिप्रसङ्कवयुदासाथंमसाधारणपदमेवमन्य- 
दप्यूहनोयम् ॥ १०६ ॥ 

पएकर्वस्य नित्यानित्यत्वविषयतां दश्चेवति निव्यघु परमाण्वा- 
दिष्विति । पकत्वं निन्यमिति । आश्रयनिध्यत्वादित्यथः। पवमनित्ये 
ऽनिव्यमाश्चयानिव्यस्वात्। 

भूल द्ित्वाद्यः पराधान्ता इति । सर्वेषामपि चतत्स्वौ- 
कार अवदयकरः । तदेतत्स्पषठीचकार प्यारे पराच गणना 
यदि स्यादित्यादिना श्रदहिषेः । दित्वादानामनिव्यत्वसाधन- 
मधरिष्यते । तथाहि-द्विच्वादय हति | द्वि्रिचतुयादेका । पराध. 
पय॑न्ता श्त्यथं ̀  । व्यासस्यन्रत्तिसख्याः--धर्मद्वयसमनियतन्नासिसं- 
ख्याः । अपेक्वाबुद्धिज्ञन्या इति । तत पवानेस्या इत्यथैः ॥ १०७ ॥ 

वतते--समवायेनेति । तथा चनेक्राश्रयपयापेति मूलासङ्गति 
रिति भावः । पयोत्िटक्षणः-पयप्तिनामकः, ष्टक्षणं नाम्नि चिमस्ह 
चे"ति विश्वप्रकाशः । पयाप्िश्च-अयमक इमो द्वाविति प्रतीतिसाक्षि 
कः स्वरूपसम्बन्यविक्चष इति गदाधरः । अनेकाश्चय हति । पकम. 
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प्रथममपेक्षावुद्धिः, ततो द्वित्वोसत्तिः, ततो विशेष्रणज्ञानं द्विखघनिर्वि- 
कल्पात्मकम् । तता द्विखसविशिष्टप्रसयक्षम् , अपेश्ावरुद्धिनाशश्च । ततो 
द्वित्वनाश इति । यद्यपि ज्ञानानां द्विक्षणमात्रस्थाधेत्वं -य)ग्यविभुविशे- 
षगुणानां स्वात्तरवर्तिंगुणनाइयत्वात् | तथाप्यपेक्षावुद्धखिक्षणावस्था- 

यिस्वं -करप्यते | अन्यथा निर्विकल्पकलेऽपक्षावुदधिनाशानन्तरं द्विख- 

स्थेव नाशः स्यान्न तु द्वित्प्रतयक्षं-तदानीं विषयाभावात् | विचयमा- 
मानस्थैव चक्षुरादिना ज्ञानजननोपगमात् । तस्मादद्विखप्रतयक्षादि- 
कमपेक्षाबुद्धिनाशकं कस्प्यते | न चापेक्षावुद्धिनाशाक्थं द्वित्वनाश इति 
वाच्यम्| काखान्तरे द्विखप्रव्यक्षाभावात् । अपेक्षाबुद्धिस्तदुत्ादिका त- 

न्नाशात्तन्नाशञ इति कल्पनात् । अत एव तप्पुरुषीयापेक्षाबुद्धिजन्याद्धित्वा- 

दिकं तेनैव गृह्यत इति कस्प्यते । न चापेक्षावुदधर्दिवप्रवयक्षे कारणत- 
मस्त्विति वाच्यम्| राधवेन द्विच प्रयेव कारणतस्थेवोचितस्वात् । अ- 

(स [9९ ~ © ~~ (^ तीन्द्रिये व्यणुकादावपेक्षाबुद्धिर्योगिनाम् । सगां दिकारीनपरमाण्वादावी- 
द्वरीयपिक्षावुद्धिव्हयाण्डान्तरवर्वियोगिनामपेक्षावुद्ि्वा द्िच्वादिका- 
रणमभिति ॥ १०८ ॥ 

विवृतिः। 
भमनेकमिति छृत्वोभयाद्याश्चय इत्यथः । प्रथममिति । प्रथमक्षण इ. 
त्यथः । द्वित्वोत्पत्तिरिति । घरद्वयाद्।विति दषः इतीति पञ्चश्च 
णा इत्यथः । अन्यथा-अपेक्ावुद्धेखिक्चण।वस्थायेत्वकद्पनाया अ- 
स्वाकार, निवकटपक्रकट--द्त्वत्वानवकद्पक रूपज्ञान ऋ।टखं। | [8 

त्वस्य्त । अन्रवकारा 1मननक्रमः तन च दलस्य नब ष्ठवरत्य 

थ [व्यः विषरयामाव्त्-द्धत्वात्मकवषयामवात् ; कङखान्त. 

र~अआपल्लबुद्धभावकाट | तदढ्त्वादक्त ' द्त्वात्षादकत्यथः। त 

भाश तू-जपन्लाद्ुद्धनश्चात् । तन्नश्ः-द्धत्वादनक्ः। अत पवात। 

पृवोक्तयुक्ष्यापेक्षावुद्धेद्धित्वेपादकत्वस्य!वद्यकत्वादेव । ते्यैव गृह्यत 
हति । तद्धिश्नेन न गृह्यत इति कल्प्यते दव्य्थंः । लखाघवनेति । दि 
त्वप्यक्षत्वापेक्षया द्वित्वत्वस्य कायेतावच्छदकस्य ठघुत्वादिति 
भाषति प्रकाश्ारतः ॥ १०८ ॥ 
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अपेक्षाबुद्धिः केत्यत आह -- 
भ, ~~ ¢ ७ ^< = 

अनेकंकत्वबुद्धिया साऽपक्षावुद्धिरिष्यते । 
अनेकैकतेति । अयमेकोऽयमेक इत्याकारिका इव्यथः । इदं तु 

योध्यम् | यत्रानियतेकत्वज्ञानं तत्र त्रित्वादिमिन्ना बहुस्वसर्योत्पयते, 
यथा सेनावनादाविति कन्दखीकारः । आचार्यास्तु त्रित्वादिकमेव 
बहुत्वं मन्यन्ते । तथा च त्रितत्वादिव्यापिकरा बहुत्वत्वजातिनातिरि. 
च्यते । सेनावनादावुतन्नेऽपि त्रितरादौ त्रितत्वायग्रहा दोषान् । इत्थं 
चेता बहुतरेयं सेनेति प्रतीतिरूपपद्यते, बदहस्वस्य संख्यान्तर त॒ तत्ता- 

रतम्याभावान्नोपपद्यतेद्यवधेयम् ॥ 
परिमाणं निरूपयति-- 

[ष [| ॥ 98 न 

पारमाण भवेन्मानय्यवहारस्य कारणम् ॥ १०९ ॥ 

विवरतिः। 

नन्वपक्चावुद्धिरेवाप्रामाणिकी '्लक्षणव्रमाणाम्यामेव वस्तुसिद्धि- 
मवति नान्यथेत्यभियुक्तव्यवहारादिव्यनस्तामेव लक्वीयतुकामस्ये- 
दमभिधानमपेश्चावुद्धिः कति । अनेकैकत्वेतीनि । अनकेषामेकत्वाना- 
मवगाहिनत्यथः । अयमकोऽयमेक इति । घधरद्धयसनिकषानन्तरं य 
दयमेकोऽयमको इति ज्ञानं जन्यते तदेवापक्चावुरित भावः। अनि- 
यंते कत्वज्ञानमिति । पकत्वज्ञानमनियतामित्यथेः। बहुत््रसं ख्यात्प 
द्यत इति । तादृशस्थले नियतापेक्षाबुद्यमभावाद्रहुत्वमाच्रमूद्यते न 
त॒ शतसदस्नादिससख्येति तदाशयः । नयु करेतद्द एित्यजाह-यथेति। 
नञ क दइदमाभवरेतीव्य्राद-कदखीकार इति । कन्दी न्यायकन्व्- 
टी ( प्रक्लस्तभाष्यरीका ) तत्कतां श्रीघ्रपण्डित इत्यथः। आचा. 

यस्तु-उदयनाचायास्तु । जित्वादिकमव बहुत्वाभेति । चरित्वादिवि. 
खक्षणस्य बहुत्वस्यानयुभवादिति भावः। दोषात्-नियतानकैत्व- 
ज्ञानाभावात् , इतः-सरनातः। उपपद्यत इति । इतो बहुतरेव्यत्र बहु- 
स्वे स्व समानज्ातीयानरूपितस्यात्कषंस्य प्रतीतिनिरावायेवत्यथेः। 

सख्यान्तरत्वे-त्रित्वादिभ्यः पृथक्सख्यात्वे । नोपपद्यतेति । प्रतीति- 
रित्यनुषज्यते । 
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परिमाणमिति । परिमेतिग्यवहारासाधारणं कारणं परसिाण- 

मित्यथः || १०९ ॥ 

अणु दीर्य महद्भस्वमिति तद्धेद इरितः । 
तच्चतुर्विध-अणु महद् दष हस्वं चेति । 

अनित्ये तदनिस्ये स्याननित्ये निच्यमुदाहतम् ॥ ११०॥ 
संख्यातः परिमाणा प्रचयादपि जायते । 
तत्परिमाणम् । नित्यमिस्यत्र परिमाणमिस्यनुषज्यते । जायत 

इत्यत्रापि परिमाणमिव्यनुतते । अनिध्यमिति पूर्वेणान्वितम । 
तथा चानित्यपरिमाणं सख्याजन्यं परेमाणजन्यं प्रचयजन्यं चेव्यथेः 

तत्र संख्याजन्यमुदाहरति-- 

अनित्यं द्रचणुकाद्ा तु संख्याजन्यमुदाहतम् ॥ १११ ॥ 
अनिव्यमिति । व्यणुकस्य त्रसरेणश्च पारेमाणं प्रति परमाणुपरि- 

माणं व्यणुकपरिमाणं वा न कारणं-परिमाणस्य स्वसमानजातीयोक्षट- 
परिमाणजनकत्वात् । व्यणुकरस्याणुपरिमाणं तु परमाण्वणुत्ापेक्षया नो- 

तृष्टम् । त्रसरेणुपरिमाणं तु न सजातीयम् | अतः परमाणौ द्वित्वस॑- 
ख्या द्यणुकपरिमाणस्य च्यणुक त्रेसवसंष्या च त्रसरेणुपरिमाणस्यासम- 

विव्रतिः। 

परिमितीति । परिमितेयाों व्यवहार ददमणु इदं महदित्यात्मक- 
स्तस्यासाध्रारणं कारणं परिमाणपित्यथः । कालादीनां व्युदासार्भम- 
स।धारण शब्दत्वस्य च कारणमिति वाच्यम् ॥ १०९ ॥ 

तत-परिमाणम् परसिद्धिसिद्धमपि चा तुिध्य स्पष्टा थमुद्टिखलति । 
अणु महादात 1 अच णुत्वह्स्वत्वयामरहत्वद्ाधत्वयाश्च समानयतत्व, 

न च हस्वत्वदीघत्वयोरणुत्वमहस्वरूपतेवास्तु छृतं चातुर्विध्यनति 
हाक्यमभिधातुं तदर्वधिकमरत्तयाऽव्यवाह्ियमणेऽपि तदवयिक- 
दीधत्वञ्यवहारादेवमन्पदप्युद्यम् फलिताथमाह तथाचेति! 

अकारणत्रे हतुमुपन्यसाते पारमाणस्यति। स्वसपानेति। 

स्व -परिमाणम् । उक्तमवाथ वचिरशद्यति--द्यणुकस्येत्याद्ना। प- 
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वायिकारणमिव्यथेः ॥ ५१० ॥ १११॥ 
परिमाणजन्यं परिमाणमुदाहरति-- 

परिमाणं घटादो तु परिमाणजपुच्यते। 
परिमाणं घटादाविति । घटादिप,रेमाणे क्पाछादिपरिमाणजन्यम् । 

प्रचयजन्यमुदाहतौं प्रचयं निवेक्ति-- 
प्रचयः शिगथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥ ११२ ॥ 
परिमाणं तटकादो-- 
प्रचय इति। ११२॥ 

परिमाणं चाश्रयनाशादेव नदयतीत्याह-- 
नाशस्त्वाश्रयनाङ्तः । 

नाश इति । अथोत्परिमाणस्थेव । न चावयवनाद्यः कथं परिमाणनाश- 
कः १ सत्यप्यवयविनि त्रिचतुरादिपरमाणु विर तदुपचये चावयविनः प्र 
व्यमिज्ञानेपि परिमाणान्तरस्य प्रत्यश्चसिद्धत्वादिति वाच्यम् । परमाणु षे 
हि व्यणुकस्य नाद्यो ऽवदयमभ्युपेयस्तन्नाशे च त्रसरेणुनाश्चः; एवेक्रमेण 
महावयविनो नाश्स्यावद कत्वात् । सति च नाके ऽनम्युपगममात्रेण 

विघ्रतिः। 

रमाण द्िन्वसख्येति। परमाणुद्वगतद्धिव्वसंस्येल्यथं पवमेव द्य 
णुके त्रित्वसख्ग्रेत्य्ापि बोध्यम् ॥ ११०॥ १९१॥ 

प्रचय इतीति । तस्व चावयवगतो जातिविद्धोषः । इदमेव प्रज्नि- 
थिटत्वमुच्यने ॥ ११२॥ 

परिमाणस्यवेति । न गुणान्तरस्येत्यवकारा्थः। परिमाणाश्रय- 
स्य द्यस्य नाशात्पारमागनाशा इत्यन्न केषागपि विध्रतिपत्तरभावा- 
[दते मावः | 30 4 1 १ दात्) 

अयस पव पटः इत्यक्रारक श्त्यथः। भ्रत्यक्षासद्धत्वादते । अत्रा 

चयविनाशरूपक्रारणामावेऽपि, परिमाणनाशरूपकायंपरतीतेष्ये तिरक 
ठयाभचार डति भावः। तन्नारो-द्यणुकनादोः नाशस्य-अवयविना- 

व्रास्य । मसपमरवायकरणनद्रस्यत हस्ताद्यवयवसयागनाश्स्यत्य.- 
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नाशस्यापरुपितुमशक्यत्वात् । शरीरादाववयवोपचयेऽसमवायिकारण- 
नाश्स्यावरयकसादवयविनाञ्च आवश्यकः । न च पटादिविनाशेऽपि 
तन्स्वन्तरस्योगास्रिमाणाधिक्यं न स्मादिति वाच्यम् । तत्रापि वेमा- 
दयमिघातेनास्षमवायिकारणतन्तुसंयोगनाशात्पटनाशस्यावर्यकस्वात् । 
किञ्च तन्त्वन्तरस्य तत्परावयवत्वे पूवं तत्पर एव न स्या्तन्त्वन्तररू- 
पकारणाभावात् । तन्खन्तरध्यावयवत्वाभावे च न तेन परिमाणाधिक्यं 
संयुक्तद्रव्यान्तरवत् । ̀ तस्मात्तत्र तन्तन्तरसंयोगे सति पूवेपटनाश्चस्ततः 
परान्तरोत्पत्तिरित्यवरयं स्वीकायम् । अवयविनः प्रत्यभिज्ञानं तु साजा- 
स्येन ईौपकरिकादिवत् । न च पृवेतन्तव एव तन्तन्तरसहकारादपूै- 
पटे सत्येव पटन्तरमारभन्तामिति वाच्यम् । मूतयोः समानदेशताविरो- 
घात्तत्र परद्वुयासंमवादेकद्। नानाद्रव्यस्य तत्रापम्भस्य बाधितस्वादच । 
तस्माप्पूवंदरव्यस्य प्रतिबन्धकस्य विनाशे द्रभ्यान्तरो्पात्तरित्यवदय- 
मभ्युपेयत्वात् । 

पथक्तव निरूपयति - 

सेख्यावत्तु पृथक्त्वं स्यात्पृथक्पत्ययकारणम् ॥ ११३ ॥ 
अन्योन्याभावतो नास्य चरिताथत्वमिष्यते । 
अस्मात्पृथगिद नेति प्रतीतिहि विलक्षणा ॥ ९१४ ॥ 

वित्तिः । 
थः । परादिविनाक्ञोऽपरि-जिचतुरादिपरमाणुविष्टेषेऽपि सतीति सा- 
त्पर्यम् । पूवे-तन्तुश्लयो गाप्पूतचम् । तन्त्वन्तररूपकः।रणामावादिति । 
कार्यस्य तद् िनाभूतत्वादेति भावः। न तेन परिमाणाधिक्यं सं 
युक्तद्रव्यान्तरबदिति । यथा सयुक्ते घरपटादौ सयुक्तमा्रस्य व्यपः- 
देशो न परिमाणाधिक्यस्य तयेव तन्त्वन्तरसंयागात्परे ऽपीत्यक्षर- 
थैः । मूतेयोः-मूतेद्रभ्यद्कयस्यः मूनपदाथैः पुरस्तात् रृतव्याख्यानः। 

पकदा नानेति । परकस्मिन् परादिद्रव्ये नानाद्रन्योपलम्भो दुःशकः 
प्रतिपादयितुं अनुभवविरुद्धत्वादित्यमिमानः। प्रतिवन्धकस्य-उस- 
रद्रव्योत्प्तिविरोधिनः। 

२५७ 
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संख्यावदिति । प्रथक्परव्ययासाधारणं कारणं प्रथक्त्वम् । तन्नि. 

त्यतादिकं संख्यावत् । तथाहि-नियेष्वेकत्वं नित्यम् , अनिव्येष्व- 

निस्य । अनित्यमेकसवं तु आश्वयद्धितीयक्षणे चोत्पद्यते आश्रयनाशा- 

जञदयति । तथैकपरथक््वमपि । द्वित्वादि वच द्विपरथक्सवादिकमषीर्यथेः । 
नन्वयमस्माद्पथगित्यादावन्योन्याभावो भासते तत्कथं प्रथक्तं गुणान्तरं 

स्वीक्रियते ? न चास्तु प्रथक्त्वं न तन्योन्याभाव इति वाच्यम् । ख्पन 

घट इति प्रतीप्यनापत्तेः । नहि रूपे घटावधिकं पुथक्त्वं गुणान्तरमस्ति 

न वा घटे घटवधिकं प्रथत्वमास्ति येन परपरासम्बन्धः कर्प्यत इत्यत 
विव्रतिः। 

पृथक्प्रत्ययेति । अयमस्प्रात् पृथगिति यः प्रत्ययो ज्ञानं तत्प्र 
ति यदसाधारणकारण तदेव पृथक्त्वमिति लक्षणाथेः। दण्डदे- 
व्युंद्ासाय पृथक्पद् क।खदेश्चासाधारणम्। अयमथः-सामान्यतः का- 
रणं द्विप्रकार-साघारणासाध।रणमदात् । कायमाज प्रति यत्कारणं 
तन्साधारण यथा दिक्ारुदएादि। कायाविद्ष प्रति यत्कारणं त. 
साधारणं यथा प्रत । तन्नित्यतादिक सस्थावदिव्येननैव सु- 
चितस्यार्थस्य तथाहीत्यनेन वितत्य प्रतिपादनं स्पष्टाथेम् । 
पकपृथर्त्वमिति । एकसमवतपृथकत्वमर । पकत्वमिव 
पकपृथकत्वं नित्ये नित्यमनित्यऽनित्यमनित्यकत्ववदनित्य- 
परथकत्वम् । द्वित्वादिवश्च द्विषृथकत्वादिकमपीति ¦ दिपृथ- 
क्त्वादिक द्धित्वादिकमिवानेकाश्रयच्रत्ति अपेक्षावुद्धिजन्यमपेक्षा- 
बुद्धिनाशान्नदयतीति निष्कषः । अयमस्मात् प्रथगिति । मयं (घटः) 
अस्मात् ( पटात् ) प्रथगिति पृथकत्वप्रत्ययादयमसौ नेत्यन्योन्धा- 
भावो भासत श्त्यथः । तत्कथं पृथक्त्वं गुणान्तरं स्पाक्रियत इति। 
अथौदथाविशेषाद्धवदुक्तपृथक्त्वस्यान्योन्याभाव पवान्तमौवसम्भ. 
वात् कृतं पृथक्त्वस्य पएथकूस्वीकारेण । भ्रतीत्यनापत्तरिति । पृथ 
कृत्वेनेतत्प्रतीभिनिवां्स्य दुथेरत्वाद् विनिगमनाभावाश्च यमपि 
स्वीकतव्यमिति भावः। तदेव स्पष्टयति-न दौत्यादिना । परम्परा. 
सम्बन्धः-सामानािकरण्यात्मकः । घट त्पृथागेति । पर इति ङा. 
षः। घटा न पट ईति । घरप्रतियागिकभदवान्पट इव्यर्थः । पञ्चमी. 



मूलवचन्दिकोपेता। २११ 

आह अस्मादिति । ननु शब्दवेलक्षण्यमेव न स्वथेवैरक्षण्यामिति चेन्न । षि 
नाथभेदं घटाल्परथगिति. वद्धटो न पट इत्यत्रापि पच्चमीप्रसङ्गत् | व- 
स्मा्दथयोगे पश्चमी सोऽर्थो नज्थीन्योन्यामाषतो भिन्नो गुणान्तरं 
कृरप्यत इति ॥ ११३ ॥ १४ ॥ 

संयोगे निरूपयति- 
अप्राप्नयोस्त॒ या प्रा्धिः सैव संयोग शसेतः 
का्तिंताश्चिषिधस्तरेषप आग्योाऽन्यतरकमेजः ॥ ११५॥ 
अप्राप्तयेरिति । तं विभजते | कर्षित इति। एष-संयो- 

मः ॥ ११५ ॥ 

तथोभयक्रियाजन्यो भवेत्सयोगजो ऽपरः । 
आदिमः शयेनक्चेखाद्विसेयोगः परिकीतिंतः ॥ ११६ ॥ 
मेषयोः संनिपातो यः स द्वितीय उदाहतः 
संनिपातः-संयोगः । दितीय -उभमयकमेजः । 
कपालतरुसयोगात्सयोगस्तरुकुम्भयोः ॥ ११७ ॥ 
तृतीयः स्यात्कमेजोऽपि द्विमैव परिकीर्तितः 
अभिघातो नोदनं च शब्दहतुरिदादिमः ॥ ११८ ॥ 
कब्दाहेतुद्ितरीयः स्याद् 
तृतीय इति । संयोगजसंयोग इत्यथे; । तृतीयः स्यादिति 

पूर्वेणान्वितम्। आदिमः अभिघातः। दितीयो नोदनाख्यः संयोग इति। 
विव्रतिः। 

प्रसङ्गादिति । नञएथक्पदयारनथोन्तरत्वे नञ्योगेऽपि (पृथग्विने,. 
त्यनुश्णासनन पञ्चम्यादिविभमक्तयः स्युः परन्तु नहि कश्चित् घटा 
त्फप्रा नात प्रत्यत तता नामय्थक््यामत न तन्न पञ्चमप्रसह्ाषा 

ति गट अआशरायः॥ ११३ ॥ ११४॥ 
मुखे ऽप्राप्तयाः-असम्बन्धयःः, प्रात्तिः-सम्बन्धः, पव चामिखित- 

छ, (ति 

रमिलन क्षयोग दति फलितम् । उभयकमेजः-उभय क्रियाजन्यः १९५ 
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विभक्तप्रत्ययकारण विमां निदूपयति- 

विभागोऽपि त्रिधा भवेत् । 
एककर्मोद्धवस्त्वाद्यो दयकर्मद्धिबोऽपरः ॥ ११९ ॥ 
विभाजस्तृतीयः स्यात्तृतीयोऽपि द्विधा भवेत् । 
हेत॒माज्रविभागोस्थो हेत्वदेतुविभागजः ॥ १२० ॥ 
विभाग इति । एककर्मेति । तदुदाहरणं तु इयेनदैरखनिभागादिकं 

पूवैवहोध्यम् । तृतीयोऽपि विभागजवेभागः-कारणमात्रविभागजन्यः 
कारणाकारणविभागजन्यश्चेति द्विविधः । जाद्स्तावत् यत्रकपाङे कमे ततः 

कपालद्रयविभागः । ततो धरारम्भकसयोगनाशः । ततो घटनाः । 
ततस्तेनैव कपार्विभागेन सकमेणः कपारस्याकाश्चविभागो जन्यते । 
तत जकाद्संयोगनाश्चः । तत॒ उत्तरदेशसंयोगः । ततः कर्मनाञ्च 

इति। न च तेनैव कमणा कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति वाच्यम् 
एकस्य कर्मण आरम्भकरसंयोगप्रतिद्द्दिविभागजनकत्वस्यानारम्भकसं - 
योगप्रतिदन्धिविभागजनकत्वस्य च विरोधात् । अन्यथा विकसत्कमर- 

कुट्मरमङ्गप्रसङ्गात् । तस्माद् यदीदमनारम्भकसंयोगप्रतिदन्दिविभागं 
जनयेत्तदारम्भकसंयोगप्रतिद्रन्दरिविभागं न जनयेत् । न च क।रणविभा- 
गेनैव द्रन्यनाशाूर्व कुतो देशान्तरविभागो न जन्यत इति वाच्यम् 

विवतिः। 

{विभक्तप्रत्ययेति । अयमस्माद्धिभन्न इति यः प्रत्ययस्तस्यासाधा 
बण कारणमिति टक्षणलक्षितं विमाग विमजत त्यथः । तदुदेति। 
तत्तेषां अिविधविभागानाम् । पूवेवदिति । सयागवदित्यर्थैः । कारण- 
मात्रेति । मान्रपदेन तदन्यञ्यवङ्धेदः । तनेवेनि । पएवकासे ऽन्यत्रास्वयी 
कमेव्युद्ा लरृच्च । उत्तरदेरसंयोगः-कपालस्योत्तरदेशेन सयोगः। 
कपालनाशः-कपारगतकमनाशः । कमगेवति । कपारद्वयविभाग- 
जनककमणेवेत्यथेः । | आरम्भकसयोगेति। आरम्भकसयोगस्य कपा. 
रुढव्सयारास्य प्तद्ाहवनाश्चद् यद् (अ तस्य प्वम. 

न्रस्मक्सयागस्य कप्ङखश्द्क्सयामस्य; दाष पूववत् । मन्यथा. 



मूलचन्तरिकापेता। २१४३ 

आरम्भकसंयोगप्रतिद्रन्दरिषिमागवतोऽवयवस्य सति दर्ये देशान्तर- 
विभागासम्भवात् । द्वितीयस्तावत् यत्र हस्तक्रियया हस्ततरुविभागस्त- 
तः शरीरेऽपि विभक्तप्रत्ययो भवति तत्र शरीरतरुविभागे हस्तक्रिया न 
कारणं -व्यधिकरणत्वात्। शररे तु क्रिया नास्यव-अवयविकर्मणो या- 
वदवयवकर्मनियतत्वात् | अतस्तत्र कारणाकारणविमगिन कार्याकाय- 
विभागो जन्यत इति । अत एव विभागो गुणान्तरम् , अन्यथा शरे 
विभक्तप्रत्ययो न स्यात् । अतः संयोगनाशेन बिभाग नान्यथािद्धो 
भवाति ॥ ११६-१२० ॥ 

परापरव्यवहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निकपयति-- 
कि (५ 

परत्वं चापरत्वं च द्विषिधं परिकीततम् । 
दैशिकं कालिकं चापि मूते एव तु देशिकम् ॥ १२१॥ 
परत्वं मूतसयोगभूयस्त्वज्ञानतो भवेत् । 
अपरत्वं तदस्पत्वबुद्धितः स्यादितीरितम् ॥ १२२ ॥ 
परत्वं चेति । दैकशिकमिति । दैशिकपरखं बहुतरमूतैसयोगान्तरि 

विव्रतिः। 
उक्तधर्मवयस्येकत्वाङ्ञीकारे, ददं -कमं | कारणावेभागनेवेति । कपाल. 
दयरूपकारणमाज्नविभागनेवेयथेः। दव्यनाक्रात-घरादिरूपद्रभ्यना- 
चात् , अवयवस्य-कपारखाद्ययवयवस्य, दितीयः-कारणाकारणविभा. 
गजन्यः । कुत एतत् इत्यत आद -व्यधिक्ररणत्वादिति । दस्तक्रिया 
हस्ते शारीरतरुविभागस्तु शरीरतरुनिध्र इति तयोव्यधिकरणत्वः 
समानाधिकरणयोरेव कायेकारणभावनियमाश्चेति भावाथः | कार- 
णाकःरणति । पं च हस्ततरूविभागेनैव शरीरतरुविमागो जन्यत 
दति स्वीकायेम् । ननु विभाग पव न प्रमाणम् सयागाभाव पव 
विभागव्यवेहारादिति तु रिक्तं घचः-संयोगाभावोऽत्यन्ताभावश्चेद् 
गुणकमणोरपि विभागव्यवहारप्रसङ्खादित्यत एवा!ह-अत पवेति । 
वक्ष्यमाणयुक्तेरेषेव्यथः । अन्यथा-तस्य गुणान्तरानङ्गीकारे 
॥ ११६- १२० ॥ 

परापरेति । फरव्यवहारस्य निमित्तकारणं परत्घमपरव्यव- 
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तत्वज्ञाना दुत्पद्यते । एबं तदद्पीयस्त्वज्ञानादपरत्वमुत्पयते । अत्रावधि- 

त्वाये पश्चम्यपेक्षा । यथा पाटलिपुत्राकराश्चीमपेक्षय प्रयागः परः | 
पारदिपुत्रात्कुरक्षत्रमपेक्ष्य प्रयागोऽपर इति ॥ १२१ ॥ १२२॥ 

तयोरसमवायी तु दिक्संयोगस्तदाभ्रये । 
तयोरदीशिकपरत्वापरत्वयोः । असमवायी-असमवायिकारणम् । 

तदाश्रये-दैशिकपरत्वापरस्वाश्रये | 
दिवाकरपारिस्पन्दभूयस्तवज्ञानतो भवेत् ॥ ९२३ ॥ 
परत्वमपरत्वं तु तदीयाखपतबुद्धिवः । 
अत्र त्वसमवायी स्यात्सयोगः कारपिण्डयोः ॥ १२४ ॥ 
दिवाकरेति | अत्र परत्वापरत्वं कारकं आह्यम् । यस्य सूयी - 

| विघ्रतिः। 
हारस्थ निमित्तकारणमपरत्वमित्यथः । दैकशिकपरत्वमिति । अय 
निष्कषेः। दैशिकपरत्वे मूतेसयेगभुयस्तवज्ञानं हेतुर्दैश्चिकापरतवे मूते 
सयो गाद्पत्वक्षानं हेतुरिति । अवधित्वाथंम्-अवयिन्चानायथम् । उदा. 
हरति-यथेति । कुरुक्षेत्र मिति । दइदमणप्रचत्वार्शतक्रश पारमित क्षितं 
प्रसिद्धतरमेव।बालबुद्धम् । श्रुतिस््रती चात्र भवतः-'अविमुक्तं वे कुरू- 
हन्न देवानां दवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् अत्र दहि जन्तोः 
प्राणषूत्क्रममाणेषु तारक ब्रह्म व्याचष्ट येनासाषद्ती भूत्वा मोक्षी 
भवतीति ॥ 

पृथिव्यां नैमिष पुण्यमन्तरीक्षे च पुष्करम् । 
च्रयाणामपि खोकानां कुरुक्षेत्र विशशिष्शते ॥ इति । 

५ ००५ +> आदौ ये ब्राह्मणा जाता ब्रह्मक्षेत्रे तपोधना । दप्युपक्रम्य- 
ब्रह्मक्षत्रे कुरुक्षेत्रं ब्रह्यदेश्ो निगद्यते । 

आदिगौडषिदेशः स, त्युक्तं परमेश्वराचर्यैः। अमुमेव 
ब्रह्मदशमुारेदय पतदेश्प्रसूृतस्येत्यादि । अत पवेदानीमपि प्रायः 
रतिदिश्चं प्रति प्रसिद्धनगरमत्रत्या प्व लिक्षा ददतोऽचुभूयन्ते 
विद्धासः ॥ १२९१॥ १२२॥ 

कालिकमिति । काटटङ़तमित्यथः । ज्येष्ठ काटषतं परत्वं कनिष्ठ 
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स्पन्दापेक्षया यस्य सूयपरिस्पन्दोऽधिक्रः स ज्येष्ठः | यस्य न्यूनः स 
कनिष्ठः | कालिकपरत्वापरत्वे जन्यद्रग्य एव । अत्र-कारिकपरत्रा- 

परत्वयोः ॥ १२३२ ॥ १२४ ॥ 
अपेक्षाबुद्धिनाशेन नाशस्तेषां निरूपितः । 
तेषां-कालिकदैशिकपरप्वापरत्वानाम् । 

क्रमप्राप्रां बुद्धि निरूपयितुमाह-- 

बुद्धः प्रपञ्चः प्रागेव प्रायो षिनिरूपितः ॥ १२५ ॥ 
अथावशिष्टोऽप्यपरः प्रकारः परिद श्यते । 
अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञानं दिविधमिष्यते ॥ १२६ ॥ 
तच्छरन्ये तन्मतिया यादभ्रमा सा निरूपिता । 
तसप्रपश्चो विपयासः सैश्योऽपि प्रकीर्तितः ।॥ १२७ ॥ 
ुद्धरिति । तत्रापरमां निरूपयति तच्छूल्य इति । तदमाव- 

वति तत्मकारकं ज्ञानं भम॑ इत्यथः । तस्मपञ्चोऽप्माप्रपश्चः ॥ १२५ ॥ 
॥ ९२६ ॥ १२७ ॥ 

आयो देहैष्वात्मबुद्धिः शङ्कादो पीततामतिः । 
भवेन्निश्वयषूपा या सश्चयोऽथ प्रदश्येते ॥ ९२८ ॥ 
आद्य इति । विपयांस इत्यथः । दारीरादो निश्चयरूपं यदात्- 

त्वप्रकरारकं ज्ञानं गोरोऽहमिरयाकारकम् । एवं रशङ्कादौ पीतः शङ्खं 
विवृतिः। 

कालकृतमपरत्वम् । जन्यद्रव्य पव-जन्यद्रव्यमाअ्न्रत्तीन्येव भ. 
वतः ॥ १२३॥ १२४॥ 

मूले बुद्धः प्रपञ्च इत्यत्र वुद्धिरुपटाञ्धञ्चानमित्यनथोन्तर' 
मितिन्यायसूजाद् बुद्धिज्ञानयोरकाथेत्वमिष्यतन तु खांख्यादिमत 
इव पाथकयमन्रे तत्रेव (ज्ञान द्विविधःमित्वभिधानात्) तदभाववति- 
तद्धमामाववति, तस्प्रकारक-तद्धमेप्रकारकम्, तादशप्रमायामिच्छा- 
जां चातिप्रसङ्ग्युद्।साय तस्प्रक।रकन्ञानपदे ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७॥ 

विप्यसः-विपययो, मिथ्याज्ञानमिति यावत् । तथाच यागसु्र- 
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इत्याकारकं यज्ज्ञानं निश्ययरूपं तद् अम इति ॥ १२८ ॥ 

किस्विन्नरो वा स्थाणरवेत्यादिबुद्धिस्त् संशयः । 
तदभावाप्रकारा धीस्तस्रकारा तु निश्चयः ॥ १२९ ॥ 
किंस्विदिति वितके । निश्चयस्य लक्षणमाह तदभावेति । 

तदभावाप्रकरारकं सकारकं ज्ञानं निश्चयः ॥ १२९ ॥ 

संश्चयं रक्षयति-- 
[| च च छ 

स सेश्षयो मतिया स्यादेकत्राभावभावयोः। 
[७९ ¢ 9 + 

साधारणादिधमस्य ज्ञान संशयकारणम् ॥ १३० ॥ 
स संशय इति। एकधर्मिकाविरुद्धभावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशय इव्यथः। 

साधारणेति । उभयसाधारणो यो धर्मस्तज्ज्ञानं संशयकारणम् । यथो- 
चेस्तरत्वं स्थाणुपुरुषसाधारणं ज्ञात्वा ऽयं स्थाणुनवेति सन्दिग्ये । एवम- 
साधारणधरमंज्ञानमपि कारणम् | य्था शाब्दत्वस्य निव्यानित्यग्यावृत्त- 

त्वेन शब्दे गृहीतत्वाच्छब्दो नित्यो न वेति संदिग्धे । विप्रतिपत्तिस्तु 
शब्दो निव्यो न वेत्यादिशब्दासिका न संशयकारणं-शब्दव्यापिज्ञा- 

विवृतिः । 
विपययो मिथ्याक्ञानमतदूपग्रतिष्ठम् ॥ १२८ ॥ 

निश्चयस्य लक्षणमिति । लक्षणस्य तु प्रयोजनमितरमेदश्षानं 
व्यवहासे वा °या वृत्तिव्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनपि'त्यभिधा- 
नात्सगतिसुन्नया । तद मावाप्रकारकमिति । शुक्तित्वाद्यभावाप्रकारकं 
श्युक्तिविह्ञाष्यकं शुक्तित्वप्रकरारक यत् शुक्तिरियमिति ज्ञानं तदेव 
निश्चयपदा्थं इति सघाताथः॥ १२९२ ॥ 

हरि 9 क 

पकधर्मिकति । पक चमावाच्छन्नविशेष्यतानिरूपितेत्य्थः। पक. 
धर्मा च्द्धश्नविष्यतानिरूपितविरोधिसंसगावच्छिश्नामयप्रकारता- 
रालिक्ञानत्वं तरम् । ज्ञात्वा-सुक्ष्मां धक्रार इति रषः । अयं स्थाणुमे 
षेति । छन्नशाखं श्युष्क वृक्षमूलं स्थणुशब्देनोच्यते। अन्न पुराव- 
तिनष्ठद्न्त्वार्वाच्छन्नविशष्यतानिङूपतस्थाणुत्वस्थाणुत्वाभावरूपो- 
भयनिष्ठपक्तार वानिरूपतप्रकारितावस्वात् सशयः । सदिग्धे-क्रि 
यापद्मेटत् । खन्द्द कर .तीत्यथः। कारणम्-सश्ञयक्रारणम, विप्र 
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नादीनां निश्चयमात्रजनकत्वस्वभावात् । किन्तु तत्र शदेन कोटिद्भय- 
ज्ञानं जन्यते, संशयस्तु मानस एषेति । एवं ज्ञाने प्रामाण्यसंशयः 
षयसंश्चय इति । एवं व्याप्यसंश्चयादपि व्यापकरसश्चय इत्यादिकं बो. 
ध्यम् । किन्तु संशये धर्मज्ञानं धर्मीद्धियसंनिकर्षो वा कारण. 
मिति ॥ १३० ॥ 

दोषोऽपमाया जनकः प्रमायास्तु गुणो भवेत् । 
पित्तदुरत्वादिरूपा दोषो नानाविधः स्मृतः ॥ १३१ ॥ 

दोष इति । अप्रमां प्रति दोषः कारणम् । प्रमां प्रति गुणः का- 
रणम् । तत्रापि पित्तादिरूपा दोषा अननुगताः | तेषां कारणत्वमन्व- 
यव्यतिरेकाभ्यां सिद्धम् । गुणस्य प्रमाजनकतवं तु अनुमानास्सिद्धम् । 
यथा प्रमा क्ञनसाधारणकारणभिन्नकारणजन्या जन्यज्ञानत्वात् अप. 

मावत् । न च दोषाभाव एव कारणमस्तिति वाच्यम्। पीतः श्भुं इति 
विचृतिः। 

तिपचससिर्विवादः। निश्चयमात्रेति । माजचा सक्ञायव्यवच्छव्ः । मानख 
पवेति । मनासि भवो मानसो मन पव मानसं वा प्रज्ञादित्वादण् 
सगतिः स्वयमूहनीय । क्ञान~-एदं पानीयमिति ज्ञाने । प्रामाण्यसं- 
भरायाद्धिषयसंह्याय इति । इदे पानीयत्वप्रकारकः ज्ञान पमान वेति 
सन्देह।दिदं पानीयं नवेति रूपस्य विषयस्य सन्देहो भवतीति ॥ 
पवं-अनया रीत्या । उयाप्येति । धूमादिव्योप्यो वह्यािऽ्यापकोऽयं 
धूमवान्ञ वेति व्याप्यसंश्ाय पवमग्रेऽपि । इत्यादिकमित्यादिशब्देन 
व्याप्यत्वसकश्ायादितो व्यापकरत्वसङ्ायाऽ्वस्रयः । सश्ये-सश्चय. 
भात्रे ॥ ६8० ॥ 

अप्रमाज्ञाने प्रमाज्ञाने च नेकं कारणमित्याह अप्रमां प्रतीत्याद्धिना। 
पिक्तादीत्यादिश्याकचिकयादीनुपगह्वाति । अनुगता इति । अननु. 
गतस्वमनेकत्रस्थायित्वम । तेषां-पि्तादिदोषाणाम् । अन्व यव्यतिरेका- 
भ्यामिति । पित्तादिदाषसच्वसप्रमासस्तरमन्वयः पित्तादिदोषाभावेऽ. 
प्रमामाषो व्यतिरेकः । अनुमानप्रकारमव स्पष्टतयाह यथेति । ज्ञान. 
खापान्यक।रणमिन्नकारणता चान्न गुणानिष्ठति बोध्यम् । कारणमस्तु 

२८ 
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क्षानस्थङे पित्तदोषसत्वाच्छङ्खरवभ्रमानुत्यत्तिप्रसङ्गात् । विनिगमनादि- 

ह्दादनन्तदोषाभावकारमत्वमपेक्ष्य गुणस्य कारणताया न्याय्यात् । 
न च गुणसच्वेऽपि पित्तेन प्रतिबन्धाच्छङ्क न शरै्यज्ञानमतः पित्तादि- 

दोषामावानां कारणत्वमवद्यं वाच्यम् , तथां च किं गुणस्य हेतुत्वक- 
ह्पनयेति वाच्यम् । तथाप्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां गुणस्यापि हेतुत्वसिद्धेः । 
शवं भ्रमं प्रति गुणाभावः कारणमिव्यस्यापि सुव्चतव्वम् । तत्र दोषाः 

के इत्याकाष्घायामाह पित्तेति । कचित्पीतादिध्रमे पित्तं दोषः । क- 
चिच्चन्दरदेः स्वर्पपरिमाणश्रमे दूरत्वं दोषः । कचिच्च वंशोरग- 

भ्रमे मण्ड्कवसाञ्जनमित्येवंूपा दोषा अननुगता भ्रान्तिजनका इ- 
त्यथः ॥ १३१ ॥ 

जथ के गुणा इत्याकांक्षायां प्रव्यक्षादो कमशो गुणान्दशेयति-- 
पर्क्ष तु विशष्येण विशेषणवता समम् । 
संनिकर्षो गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितो गुणः ॥ १३२ ॥ 
पक्षे साध्यविरिष्ट व॒ परामर्शो गुणो भवेत् । 
शक्ये सादश्यबुद्धिस्तु भवेदुपमितो गुणः ॥ १३३ ॥ 
दाब्दबोधे योग्यतायास्तात्पयेस्याथ वा भमा । 

विवरतिः। 
प्रमाश्षानं प्रतीति चेषः। शदङ्कुत्वप्रमाचुत्पत्तिप्रसङ्गादिति । अयमभिप्रायः 
धातः राङ्क इति श्ानस्थले पातलूपांच भ्रमः शाङ्कत्वांशे शङ्खत्वथरका- 

रकः दाङ्खविरोष्यकश्चान प्रमा सद्ानीं न स्याद्ाषाभावरूपस्य हेतो 

स्तभ्रास्द्धावात् । गुणं सचस्व. ।प-प्रमाज्ञानजनकगुणसच्व<ऽपात्यथः 1 

पित्तन~-पित्तरूपोपेण, तथाच-रोषामावानामवश्यदेतुताकल्ेप्तत्व च, 
हेतत्वाखद्ः दोषाभावमान्रण गुणस्यान्यथासिद्धत्व न भवतीत्यथः। 
गुणाभाव दति । अत्रेवकाराऽप्यध्यादाग्रस्तेन गुणाभाव ष्व नतु 
दोषोऽपि । कचित्-शङ्खादो । मण्डूकवसाञ्जन भिति । देष इत्यनु- 
कञ्बते ॥ २३९१ ॥ . । | ५ । 

भरत्थक्षस्व स्वप्रमाणघु मृषन्यस्वदाद --प्रत्पक्षादाव्रात। भ्रत्य 
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गुणः स्याद् श्रमभिन्नं तु क्ानपत्रोच्यते प्र॑मा ॥ १३४॥ 
रस्यक्षे लिति । प्रसयक्षे विशेषणवद्िशेष्यसंनिकर्षो गुणः । अ- 

लुभितो साध्यवति साध्यन्याप्यवेिष्टयज्ञानं गुणः । एवमरम्रऽपि जञ. 
यम् । प्रमां निरूपयति । भमभिन्नमिति ॥ १३२- १३४ ॥ 

ननु यत्र श्ुक्तिरजतयोरिमे रजते इति ज्ञानं जाते तत्र रजरता- 
शेऽपि प्रमा न स्यात् तज्ज्ञानस्य भमभिन्नलाभावादत मह-- 

अथ वा तस्करं यज्ज्ञानं तद्रदिरेष्यकम् । 
तत्प्रमा न भरमा नापि चरमः स्यानिर्विंकस्पक्षम् ॥ १३५॥ 
प्रकारतादिशुन्यं हि संबन्धानवगाहि तत् । 

अथवेति । तद्रदविशेष्यक्रतरे सति तसकारकरं ज्ञानं प्रमेत्यथेः। अथैवं 

स्मतेरपि प्रमात्वं स्यात् + ततः किमिति चेत्तथा सति ततकारभस्यापि 

प्माणान्तरसरं स्यादिति चेन्न । यथाथौनुभवकरण्येव प्रमाणसेन 
विश्चतिः। 

प्रत्यक्चप्रमायामेवमन्रेऽपि । विशषणवद्विश्षेष्येति । विशोषणम्-घर- 
त्वादिमत् विलेष्वं-घटादि स्पष्टमन्यत् । साध्यव्याप्यचोशिष्स्यज्ञान-व- 
हिव्याप्यधूमवानयं पवेत ह्यादिपरामरोज्ञान, एवमत्रेषि। केयमिति । 
उपमिकिशाब्दबाधयोारपि सादद्ययेाग्यवादविप्रमणगुणत्व बोध्य 
मित्यभिगप्रायः ॥ १२३२-१३४॥ 

्रमभिन्नत्वाभावादेति । श्क्तवक्षे भ्रमामकत्वादेवेत्यथैः। तद्ध. 
दिशेष्यकत्वे सतीत्यादि । यथा घटवद् विदाष्यकत्वे सति घटत्व 
प्रकारक श्लान प्रमा । अत्र तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मो ्राष्यस्तद्वसवं च 
श्रकारतावच्छेदकतासबधेन समवायादिना विवक्षणीयम् तन कालिक 

खम्बन्यन श्ुक्तवादौ रजतसचवेऽपीद् रजतमिति श्चमे नातिव्याप्तिः 
प्रमात्व स्यदिति । तस्या भपि तद्ठद्िन्ञेष्यकनस्प्रकारकत्वादिवि 
भावः। ततः-स्मृतेः प्रमात्वस्वीकारानन्तर, कि? अनिष्ट स्यादिव्यथः। 
तत्कारणस्वापि-स्मतक्रारणाभूतानुमवस्य सस्कारस्य वेत्यथैः। 
परिहरति नेति । विवश्ितत्वाशिति । स्मृतेयेथाथानुभवाभिन्नत्वेन 
चर्करणस्य प्रमाणत्वामावादिति भावः । विशषवक्तव्वमाद-दशन्तु 
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विवक्षितत्वात् । षदं तु बोध्यम् । येन संबन्धेन यद्वत तेन संबन्धेन 
तद्वद्विेष्यकत्वं तेन संबन्धेन तत्प्रकारकत्वं वाच्यम् | तन कपाल. 
दौ संयोगादिना घटादिज्ञाने नातिन्यािः । एवं सति निर्विकल्पकं 
प्रमा न स्यात्तस्य सप्रकारकतवाभावादत आह । न प्रमेति । ननु वृक्षे 
कृपिरसषयोगन्ञानं अमः प्रमा च स्यादिति चेन्न । प्रतियोगिन्यधिकरण- 

कपिसंयोगाभाववति संयोगज्ञानस्य अमत्वात् । न च वृक्ष संयोगा- 
भावावच्छेदेन संयोगज्ञानं अमो न स्यात्तत्र संयोगाभावस्य प्रतियोगि- 
समानाधिकरणत्वादिति वाच्यम् । तत्र सयोगाभावावच्छेदन संयोगज्ञा- 
नस्य चमत्वाहक्षयस्याननुगमा्क्षणाननुगमभेऽपि न क्षतिः । 

प्रमात्वं न स्वता ग्राह्य संश्ञयानुपपत्तितः ॥ ९३६ ॥ 
प्रमात्वमिति । मीमांसका हि प्रमात्वं स्वतो प्राह्यमिति वदन्ति । 

विन्तिः 
बोध्यापरिति । यद्वत्ता--यद्धमवत्ता, यद्धस्तुन इति शहाषः । तेन- एक. 
खम्बन्धेनेव तद्वदिशेप्यकत्वादि वाच्यत्वेन, घटादि श्ञन-सयोगन घर. 
घन्तौ कपालावित्यादिश्चगश्ाने । नातिव्याप्तिरिति । प्रमालक्षणस्येति 
शेषः । तच्च समवायस्येव तद्धमवत्तावच्छेदकत्वद्शरनात् । तस्य~-नि- 
विंकट्पकक्चानस्य, निष्परकारकस्येति यावत् । ननूक्तरीत्या इक कपि 
सयोगन्ञानस्य मूलावच्छेदेन भ्रमरूपस्व श्ाखावच्छेदेन प्रमाटमकत्वं 
च स्यादित्यान्राकते- नन्विति । प्रतियोगीति । कपिरूपप्रतियागिनो 
घ्ययिक्ररण विरुद्ध म्धेकरण यस्य सः । तत्र-दृक्षे कपिसयोगाभाषा 
घच्छेदेन सयोगज्ञाने । प्रतियोगिसमानोति । भ्रमत्वस।धकप्रतियोगि- 
व्याधिकरणत्वस्य तत्राभावादिति भावः । अननुगमेऽनेकये । न क्षति- 
रिति । लक्ष्यानुसारित्वादेव लक्षणानामिति भावः। 

मीमांसका हीति । मीमांलामधीयते विदन्ति घा मीमांसकाः। 
छमादिभ्यो वुन् । अज्र लोकप्रसिद्धिद्योतनाथों हिशब्दो न त्ववधार 
गार्थः । स्वतो ब्रह्माः । ज्ञानग्राहकसामग्रीजन्यभ्रहविषयत्थं 
तत्वम् । ममांसमेष्वपि मीमांसापारावारपारीणानां गुरूणां मतं 
भ्रकरयति-तत्र गुरूणामिति। गुरुरिति मी्माार्पाण्डतमण्डलाखण्ड- 
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तत्र गुरूणां मते ज्ञानस्य स्वपरकाशत्वात्तञ््ञानपरामाण्यं तेनैवं गृह्यत 
इति । भट्वानां मते ज्ञानमतीद्धियम् । ज्ञानजन्या ज्ञातता प्रत्यक्षा त 
याच ज्ञानमनुमीयते । मुरारिमिश्राणां मतेऽनुग्यवसायिन ज्ञानं गु 

ह्यते । सर्वेषामपि मते तञ्ज्ञानविषयकनज्ञानेन तज्ज्ञानप्रामाण्यं गृह्यते | 

विषयनिरूप्यं हिं ज्ञानम् , अतो ज्ञानवित्तिवेयो विषयः । तन्मतं द्. 
षयति न स्वतो ग्राह्यमिति । संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्व- 

तो ग्राह्यं स्यात्तदाऽनभ्यासदशयोत्पन्नज्ञाने प्रामाण्यसेश्चयो न स्यात्। तत्र 
हि यदि ज्ञानं ज्ञातं तदा खन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति कथं संरायः । 

यदि तु ज्ञानं नज्ञातं तदा धर्मिज्ञानाभावाक्कथं संशयः। तस्माज्जञाने 
विब्रतिः। 

रस्य प्रमाकरस्य नाम । तश्चास्य गुरुव धुतमिति व्रवरादः । तथादि- 
पकस्मिन्दिनेऽध्ययनकाले "अत्र तु नाक्तं तज्रापि नोक्त'मिति विषयः 
समायातः । भत्र नोक्त तश्र नोकमित्ि सर्वथा नाक्तमेदेति कथमत्र 
दिरुक्िरिति प्रभाकरछृतस्य प्रदनस्योत्तरमस्य गुरुरपि दातु नादाक- 
सदनु स्वयमेषायं यदेवात्र तुाड्देनोक्तन्तदेव तज्ापिशब्देनाक्तमभूदिति 
द्विसक्तिरचिंतेवति समादधे ततस्तद्वुद्धि प्राबस्य विरोकय प्रसन्न 
श्तद्गुरुगुररित्युपाधिमस्मे प्रदत्तवानित्यलमप्रङतविचारेण । स्व. 
प्रशकत्वादिति। नहि क्न तदृगतप्रामाण्यं वा श्ानाभ्तर. 
प्राह्यमनवस्थाप्रङ्कादिति तेषामाकयः । तज्छानधामाण्यं तेः 
व गृह्यते हति । वथा क्लानग्रहणेन क्षाननिष्ठज्ञानत्वावि कूः 
ह्यते तथेव क्ञाननिष्ठप्रामाण्यस्यापि प्रहे षाधकाभाक 
इति भावः। भद्यानां-कुमारिकमदनाम् । ज्ञानज्ञन्येति | घरषिर 
शेष्यकथटत्वप्रकारकक्ञानजन्येत्यथः। क्षानमनुमीयत इति । चान 
स्यातीन्द्रियतया प्रत्यक्षासम्भवेन स्वजन्धश्नाततालिङ्कान्ुमिंति- 
कानि प्रामाण्याक्रगाहिनीत्य्थः । ययुमानप्रकारः प्रकाश्चादावनुसन्धे- 

यः। अनुव्यघसरायेन--भ्यवखायरूपप्रस्यास्या, सर्वेषां -गु- 
मिश्रभद्नाम् । तज्ज्ञानेति । अनुव्यवसायन्ञानेत्यथः। पवमंग्रेऽपि। 
विषयनिरूप्य-विषय विषयकम् , दिरवधारणाथकः । ज्ञानि स्थिव. 

ये प्रकादाकस्वारी पवत् । ज्षानवित्तिवि यः-क्ानविषयकक्लानवेदः । बि. 
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प्रामाण्यमनुमेयम् । तथा हि-इदं ज्ञानं प्रमा संवादिप्रवृत्तिजनक 

त्वात् , यन्नैवं तन्नैवं यथाऽप्रमा । इदं प्रथिवीत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा 
गन्धवति पृथिवीत्वप्रकारकज्ञानत्वात् । एवमिदं जर्त्वपरकारकं ज्ञानं 

प्रमा स्नेहवति जरुखप्रकारकज्ञानत्वात् । न च हेतुज्ञान कथं जातमिति 
वाच्यम् । प्रथिवीस्वप्रकारकत्वस्य स्वतो प्राद्यत्वात । तत्र गन्धग्रहेण 
गन्धवद्धिशेष्यकत्बस्यापि सुग्रहत्वात् । तस्पकारकसावच्छिन्तद्रदहिशे- 

ष्यकत्वं परं न गृष्यते सशयानुरोधात्। 
ननु सर्वेषां ज्ञानानां यथाथत्रासमालक्षणे तद्विशेषणं व्यथम् , 

न च रङ्गे रजतार्थनः प्रवृत्तिभमजन्या न स्यात् तव॒ मते अरमस्या- 
विदतिः। 

षयो धरा दिः । श्ानस्य-ज्ञानगतप्रमात्वस्य । प्रामाण्येति । प्रमास्व- 
प्रामाण्येव्यथः । सश्चयामवमेवोपपादयति-तत्र हीति । प्रामाण्यं-ल्ला- 
ननिघ्ठ।प्रमाण्य, ज्ञ।तमेव-निधौरितमेव। कथ सहाय इति : धर्मिक्ञाना- 
नन्तरमेव ध्मसक्षयोपपत्तरिति शङ्धतुरा्यः।अनुमेयमनमानाद्रोध्थ- 
अनुमानभ्रकारमेवाह-तथादीति । सम्बादिप्रवृत्तीति । सफटप्रच्र. 
प्तात्य्थः। चममादाय व्यभिचारवारणाय सवादीति । यन्नैवं तश्नेव- 
मिति । यत्सकादिप्रब्त्तिजिनक न तत्प्रमात्मकं नेत्यर्थः । गन्धवती 
ति । गन्धस्य प्रथिव्या पव व्याप्यत्वादेवमन्रेऽपि। पृथिवीत्वप्रका- 
रकत्वस्य-पृथिवीत्वप्रकारावग।दहिज्ञानगतधमेस्य, तज्न-परथिव्यां, सु- 
प्रहत्वात्-स्वतो प्रहस्यत्यथेः। तत्प्रकारकत्वावाच्छश्नतद्वद्विश्लेष्यक- 
त्वमिति । पृथिवीत्वप्रकारकत्वावच्छन्नपुथिवीत्ववदिश्षेष्यकत्वमि- 
त्य्थः। निराकाक्चयोर्बिक्तेष्यविकश्ेषणयोः स्वतोग्रहस्तु न दोषे जनयः 
तीति भावः। 

प्रभाकराभिमतास्याति निराचिकीषुरन्यथास्यातिं च स्िषाघ. 
यिषुः प्रभाकरमतनेषटङ्ते-नन्विति । विक्ञोषण ध्यथमिति । तत्प्र 
कारकः क्ञानं प्रमति प्रमाटश्चणे न क्रापि दोषः । यताऽथा्थक्ञान 
घारयितुमेव खश्चणे तद्रद्विशेष्यकेति विशेषणं दीयते तश्च ज्ञानमेव 
नास्तीति किमथ तद्धिशेषणमित्यमिप्रायः । मजन्या-न्यायमते भरम. 
म्या, तव-प्रभाकरस्य, मते न स्यादेव । यतस्तव मते भ्रमस्यान्य- 
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भावादिति वाच्यम् , तत्र हि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि स्वतन्त्रोपस्थत- 
रजतमेदामरहस्य हेतुत्वात् , सत्यरजतस्थरे तु विशिष्टज्ञानस्य सश्वात्त- 
देव कारणम् , अस्तु वा तन्नापि मेदाम्रहः स एव कारणमिति, न 
चाऽन्यथाख्यातिः संभवति, रजतप्रव्यक्षकारणस्य रजतसंनिक्रषस्या- 

भावात् रङ्गं रजतबुद्धेरनुपपत्तरिति चेन्न । सत्यरजतस्थरे प्रवृत्तिं प्रति 
विशिष्टज्ञानस्य टेतुतायाः कंटयपरस्वादन्यत्रापि तक्कस्पनात् । न च संवा- 
दिप्रवृत्तौ तत्कारणं विसवादिप्वृत्तौ च भेदाग्रहः कारणमिति वाच्यम् | 
लाघवन प्रवृ्तिमात्रे तस्य हेतुत्वकल्पनात् । इत्थं च रङक रजतत्वषि- 
शिष्टवु द्धवनुरोधेन ज्ञानरक्षणाप्रव्यासत्तिक्रल्पनेऽपि न क्षतिः-फर्मुख- 

गोरवस्यादोषलवात् | किञ्च यत्र रङ्गरजतयोरिमे रजते रङ्गे वेति ज्ञानं 
जातं तत्र न कारणबाधोऽपि । अपि च यत्र रङ्गरजतयोरिमे रजतरङ्ग 

विन्तिः । 

थाख्यातेरयथार्थ॑ज्ञानस्येति यावत् । अभावादिति। मैय्याधिकेन 
रुतस्य्धक्चेपस्य समाधानमाह प्रभाकरः तत्र हीति । रङ्गोचरविसं- 
वादिरजताधिप्रवृत्तो रीत्यथंः। दोषाधीनस्येति ¦ बहुत्र दोषाधीन- 
स्थेति पाठः सन रमणीयः--अथासंगतेः। दोषश्च प्रमातुर्खोभादिः 
प्रमाणस्य पित्तादिः प्रमेयस्य साद्रश्यादिः । पुरोवर्तिनि-रङ्गादौ; 
रजतभेदात्रहस्य-रजतश्रमस्य, विशि्रज्ञानस्य-रजतत्वप्रकारकरजत- 
विरोप्यकेदरजतमित्याकारकस्य, तदेव-विशिव्रज्ञानमेव, तत्रापि- 
सत्यरजतस्थलेऽपि, स एव~रजतसेदाग्रह पव, अन्यथाख्याति्भ्रंमः। 
कल ्त्वात्-उचितत्वात् , अन्यत्रापि-रङ्गगोचरजतार्यिप्रव्रत्तावपि, त- 
त्कल्पनात्-विशिण्ज्ञानस्य हेतुतायाः; कटपनात् । तत्कारणं-विशिष्ठ- 
ज्ञानं कारणम् । प्रवत्तिमाज्र इति । माघ्रपदेन संवादिविसंवादिप्रत्रच्यो- 
व्यवच्छेदः । तस्य-विशिप्रज्ञानस्य, इत्थं च-प्रवृत्तिमान्रे विशिष्- 
ज्ञानस्य रेत॒त्वस्वीकारे च । क्ञानटक्षणाप्रत्यासत्तीति । अयमभिप्रायः- 
यथा सुरभि चन्दनमित्यादो सोरभारो ज्ञानलश्षणापत्यासत्ति; कल्प्यते 
तथत्रेदं रज्ञतमित्यादौ रजतांशेऽपि सा कल्पनीया दोषाभावात् । 
फरमुखगोरवस्य-दएटाथसिद्धिरदूगोरवस्य । कारणेति । रजतादि- 
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दति ज्ञानं तत्रोभयत्र युगपत्मवृ्तिनिषृ्ी स्याताम्-रङ रज्गमेदग्रहे रजेते 
रजतमेदरहे चान्यथाख्यातिभयात् त्वन्मते दोषादेव रङ्ग रजतभेदा- 
अहस्य रजते रज्गमेदा ग्रहस्य च सत्वात् । किञ्चानुमिति प्रति भेदाम- 
हस्य हेतु जरहदे वहिव्याप्यधूमवद्धेदाग्रहादनुमितिर्मिरावाधा । 
यदि च विशिष्टज्ञानं कारणं तदाऽयोगोरूके वहिव्याप्यधूमन्ञानमनु- 
मित्यनुरोधादापतितम् । सेयमुभयतःपाचा रज्जुः । इत्थ चान्यथा- 

ख्यातौ भत्यक्षमेव प्रमाणं रङ्गं रजततयाऽवेदिषमित्यनुभवादिति संक्षेपः 

॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 
पव व्यापरिरुक्ता तदुग्रहोपायस्तु न दरित इत्यतस्तं दशेयति-- 

व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारग्रहस्तथा । 
9 0 ¢^ अ ४ (= ¢ 

हेतुव्या्िग्रहे, तकः क चिच्छङानिवतेकः ॥९३७॥ 
वि्ुतिः। । 

साश्चात्कारकारणीभूतरजतादिसंनिकैत्यथः । उभयत्र -रङ्ःरजतयोः, 
युगपरेककालावच्छेदेन । स्यातामिति । न चेतत्संभवति इृष्टसा- 
धनताज्ञानपूवंकविषयाभिमुखशमनरूप्पवृत्तेरनिषए्साधनताक्ञानपूवंक- 
विषद्रविमुलगमनरूपनिव्त्तेश्चेकदा ऽसम्भवात् । अनुमितिः-हदो वं. 
ह्विमानित्यन्यथाख्यांतिरूपाचुमितिः। निराबाधेति । बाधज्ञानात्पूरव 
मेदाग्रहरूपाञुमितिकारणंसत्वादयुमितिरूपकायंस्य युक्तत्वमेव कार- 
णसकवे का्यावकश्यम्भावनियमादिति भावः । कारणमयुमिति प्रतीति 
शेषः । अनुमित्युरोधादिति । अयोगोखकःं वहिमदित्यनुमितिमनुर- 
ध्येत्वथं; 1 ततः किमनिष्टमिति चेदत्राह-सेयमिति । इत्थं च~-त्वन्मते- 
$पि अन्यथा स्थातेदुःवारत्वे च । प्रत्यक्षमेवेति । प्रत्थक्षमपी- 
द्यर्थः । भत्थक्चमित्यत्न वीप्सायां यथार्थत्वेन समासः । अक्ष्णोरा- 
भिमुख्यमित्यथं लक्षणेनाभिप्रती'-इति वा खमासः । अनुभवादिति । 
भ्रत्यक्षाचुमवे तु न कस्यचिद्धिमतिः। संक्चेप इति । प्रभाकराभिमतास्या- 
तिखण्डनस्यान्यथास्यातिमण्डनस्य च स बोध्यः ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ 

पूवंमयुमानखण्डे, तं-व्याप्तिग्रहोपायम् , चदाब्द उभयोः समान- 
अरकत्वं द्यातयति । व्यभिचास्प्रहस्य-व्यभिचारज्ञानस्य । पवमन्य- 
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व्यभिचारस्येति । व्यभिचाराग्रहः सहचारग्रहश्च व्याप्तिग्रहे का- 
रणम् । व्यभिचारग्रहस्य व्याप्तिग्रहे प्रतिबन्धकव्वात्तदमावः कारणमि- 
स्यथः । एवमन्वयव्यतिरेकाम्यां सहचारग्रहस्यापि हेवता । भूयोदशै- 
नं तु न कारणं -व्यभिचारास्फू्तौ सकृदशनेऽपि कचिव्य्तिपरहात् । क- 
चिद्यभिचारशङ्गविधूननद्वारा भूयोदशेनमुपयुञ्यते । यत्र तु मूयोद्- 
रीनादपि शङ्क नपिति तत्र विपक्षे बाधकतके(ऽपेक्षितः । तथादि-व- 
हिविरहिण्यपि धूमः स्यादिति यदाशङ्क। भवति, तदा सा वहिधूमयोः 
का्यक।रण भावस्य प्रतिसन्धानानिवतेते । ययं वह्िमान्न स्यात्तदा धू- 
मवान्न स्यात्कारणं विना कायौनुघ्पत्तेः । यदि च क्वि्कारणं विना 

काभ भविष्यति तदाऽदहेतुक एव॒ भविष्यतीति तत्राप्याशङ्क। भवेत्तदा 

सा व्याघातादपसारणीया । यदि हि कारणं विना काये स्यात्तदा धू 

विचतिः। 
चापि ! तदमावः-व्यसिचारप्रहाभावः । कारणमिति । कायंमाचं प्रति 
परतिचन्धकाभोवस्य कारणत्ोपगमादिति भावः । अन्वयन्यतिरेकाभ्या- 
मिति । बहयादिसस्परे धूमादिसच्वमन्वयः वह्याद्यभावे धूमाय 
भावो व्यतिरेकः रदेत॒तेति। व्याप्तिग्रह इति शेषः । सा- 
ध्यामाववद्रत्तित्वं ख तदस्फूतिरस्मरणम्, सकृदेकवारं “पक. 
वारं समे सरृदित्यजयः। विधूननं-उ्युदासः, शङ्का नापै- 
ति-न निवतंते । बाधकतर्कीऽपेक्षित इति । व्यभिचारशङ्का 
निवतयितुमिति शेषः । प्रतिसन्धानात्-जानात् , ।अयं-पवंतः । 
धूमवान्न स्यादिति। यदि वह्धिमन्तरापि क्वचिदुधूमस्याचस्थान- 
मिति मन्यते तदा महती प्रत्याशा । कारणं विना कायानुतप्रचेरिति। 
पतं च धूमो वहिव्यभिचारी स्याद्रहिजन्यो न स्यादिति तकशरीरम् । 
तच्ापि-ताद्रशतककारणीभूतकायंकारणभावज्ञानेऽणि, आशंका- 
अदेतुकमेव कायं स्यादिव्यात्मिका, भवरेत्-तिबन्धिकेति शेषः । स्प- 
छरप्रतिपत्तमे व्याघातस्वरूपमाह-यदि रीत्यादिना । नियमत-एका- 
न्ततः । कारणं विना कार्योत्पत्तिस्वीकारे सवंन्न सव॑दा सवंकार्थो- 
त्फादप्रसङ्गेऽपि दोषो विक्षयः । स्वत एव-शंकासामभ्रीविरहादरैव, 

२९२ 
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माभ वहेम्तृप्ययथ भोजनस्य वा नियमत उपादानं तवैव न स्यादिति। 
यत्र स्वत एव शङ्का नावतरति तत्र न त ङयेक्षाषीति तदिदगुक्तं - "तकः 
कचिच्छङ्क।निवतक' इति ॥ १२७ ॥ 

इदानीं परकीयव्यापतिम्द् प्रातिबन्धाथमुपापिं निरूपयति- 

साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतारव्यापकस्तथा । 
~ [9९ = 9 0 

स उग्राधमव्रत्तस्य नष्कषाञय प्रदश्यत ॥ १३८ ॥ 

साध्यस्येति । साध्यत्वामिमतम्यापकतवे सति साधनत्वाभिम- 

तात्य्रपकसमुषधिरिलिथः । ननु स रषामो मित्रातनयत्वादिवयत्र शा- 

कपाकनन्यतवं नापाधिः स्यात्तप्य साध्यत्यापक्रलवामावाच्छयामत्वस्व 
विच्तः। 

नावतरति रति । तजर न तकर पेश्नापीतीति। यदुक्तम्-'्याघाता- 
वश्चराशंका तक्रः शंकावधिमंतः,। शंकानिवतंक इति .। तकस्य 
शं र निवतंकतपें त व्य सिज्ञानकार गीभूता यो'व्यभिचासरशंकाविरदस्त- 
त्तं ादकत्यप्रुलेनानुप्रानानुप्राडकत्वम् , य वाह भगवानन्च गदः-'अवि- 

क्(नतत्पेऽथं कारणोपपत्तितस्तस्ज्ञानाथतूहस् ` इति । तकश्च 
द्विविधः-विषयपरिशोधकव्यास्तिग्राहकमेरात् । तत्राद्यस्तु यदि 
वह्धिनं स्यत्तदा धूगोऽयि न स्याद्वित्याद्विः। द्वितीयो धूमो यदि 
वह्किभ्यपिचारी स्याद्रहित्रन्योन स्यारित्यारिरिति प्रकाशफ़त्। तक्न 
स्वस्यापि यप्कचिटूचिपयरपरिरोाधकत्पेन विवयपरिशोधक्रनाम्न 
पकविधस्पेव तस्य गगनौचित्यरात् । तक्रत्वं हि तकथामीत्यनुभव- 
सिद्धौ जातिविरेषः }॥ १२७ ॥ 

द्दानीमिति । व्यास्तित्ररोयायनिरूपगानन्तरमित्यथंः । मूले 
स.घ्यस्य साध्वर4नामियतस्प्रंयं देताः देतुतेनामिमतस्पेत्पथः। 
निरू पयतीति । निरूणं लक्चतवामाण्यज्रापनं तख प्रसङ्ुखङह्ुत्या्र 
बाध्य व् । खंप्रहे तु-ल्ताध्यव्यायकत्ये सति साधनाव्यापकत्वमिःत्येवो- 
प्चेद्तगमुङर् । साध सोपाधि; साध्ये निरुपाधिरित्यन्यत्र । मिना. 
यपत वौ पुत्रावास्तां शप्रेतव्रणंश्यामघरगौ, सोऽत्र श्वेतवर्णः शपाम 
इनि । शरावं दृत्यधः। म्रित्रातनयत्वादिति हेतुः । अ्र-भनुमाने, 

धस्य.पापरेः। साव्यभ्य(पकःतवाभावाद्विति। यत्र साध्यं तत्र नियमे. 
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दूभूतरूपवचत्वं नेपाधिः स्यास्प्र्यक्षस्वस्यःरमादविपु सत्वात्तत्र च रूषा- 
घटादावपि सत्वात् , एवं वायुः प्रस्यक्षः प्रस्यक्षस्पसाश्रयल।दित्यत्रौ- 
भावान् , एवं ध्वंसो विनाज्ञी जन्यलादिव्यत्र मावत्वं नापाधिः म्या- 

द्विनाशित्मस्य प्रागभावेऽपि सत्वात्तत्र च मःवल्वाभावाद्विति चन्न । 
€ ^~ = ~ [प षे + 

यद्धमववाच्छनसाध्यव्यापक्रलव तद्धमावच्छिन्नसाधनात्मापकत्वमिस्यर् 

तात्पयात् | मित्रातनयत्वावच्छिन्नरयामलत्वस्य व्यापकं शाकपाक्रजलं 
तदवच्छिनसाधनागव्यापकरं च । एवं पक्षधमबहि दरेव्यत्वावाच्छननपत्यक्ष- 
त्वस्य व्यापकमुदुभूतरूपवत्वम ›, वहि द्रः्यत्वावच्छिलसाधनस्याम्यापकं 
च । एवं ध्वंसा विनाशी जन्यखादित्यत्र जन्यत्वावच्छिनसाध्यव्यापक 

विद्लिः। 
नोपाधिरित्यस्यात्र दुवंचत्वादित्य्थः । कुत एतटित्याह-श्यामत्व- 
स्येति । श्यामत्वस्य कोकिटजनलदजम्ब्रफकादो सच्पेऽपि शाकपाक- 
जत्वाभावोन्न जशाकपाकजत्वमुपाधिरिति भावः । पूर्वोक्तपदाथंना- 
दर्याय स्थटान्तरमपि पदशयति-पएयभिति । प्रत्यश्चत्वस्य-प्रत्यश्चत्व- 
रूपसाध्यस्य, तत्रात्मनि । रूपाभावादिति। उद्भूतरूपांमावादित्यथः। 
तत्न च-रागमावे च। भावत्वामावारिति । विनाशिते सत्यपि 
भादत्वविरहा व्यथः । यद्धम।वच्छिन्नेति । यादरशधरुविशण्सा- 
ध्येन सहोपाधेः सहचारस्ताद्रशधमंविशिण्साधनेन सहावश्यं व्यभि- 
चारो युक्त इति निगंलितो ऽथः । पतं च पवतो धूमवान् वह्विमच्वा- 
दित्यत्र यद्धमाीवच्किश्नरखाध्यः पवतायोगोलकान्यतरत्वधर्मायदिक्छ- 
ननसाध्यो धूम्रस्तेनाद्रेन्धनसंयोगोपोधेःय'प्रकत्वमव्यापकरत्यं च पर्व- 
तायोगोखकान्यतरत्वावच््िन्नसाधनेनेति । पवमग्रेऽप्येषा सरणि- 
रनुसरणीयां । अव्याप्तीनां परिहारं दशंयति-मित्रातनयरेः त्यादिना । 
तरचच्छिन्नसाशध्चनाव्याप्रकं च~-मितच्रातनयत्वरूपसाधनाव्यापकं च । 
पवभिति 1 वायुः प्रत्यश्च इत्यत्रेति शेषः। पश्चधमंबहिद्रःयत्वाव- 
चिक्कन्नष्त्यश्चत्यस्येति । दरव्यत्षटश्चणो यः पक्चषधमस्तदवच्िदछन्नवहिः- 
प्रत्यश्नत्वस्येत्यथंः। आत्मनि व्यभिचःरवांरणाय बहिःपदम् । जन्य- 
स्व (वचिन्ननसाध्येति । जन्यत्वरूपसाधनावच्क्िन्नसाध्यं-विनारित्वं 
तस्याध्यापक्रं चत्यथः। सहुधेतो-वहिमान् धूमादित्यादिसह् घे तुस्थले, 
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भावत्वम् । सद्धेतो व॒ एतादृशो धर्मा नास्ति यदवच््छिन्नस्य साध्यस्य 
व्यापक तदवच्छिन्नस्य साधनस्य चाव्यापकं किच्विस्स्यात् | ग्यभि- 

चारिणि तुपाभ्यधिकरणं यत्साध्याधिकरणं यज्चोपधिशूःयं साध्यव्य- 
भिचाराधिकररणं तदन्यतरस्वावच्छिनस्य साध्यस्य. व्यापकत्वं साधनस्य 

चाव्यापकत्वमुपाधरन्ततः सम्भवतीति ॥ १३८ ॥ 
अत एव रक्ष्यमप्युपाधिस्वरूपमेतदनुसारण दरेयति-- 

सर्वे साध्यसमानापिकरणाः स्युरुपाधयः । 
हेतो रेकाश्रये येषां स्वसाध्यव्यभिचारिता ॥ १३९ ॥ 
सर्वेति । स्वमुपाधिः, स्वं च साध्यं च स्वसाध्ये तयोम्यभिचारि- 

तत्यथः ॥ ५३९ ॥ 
उपाधेदृषकताबीजमाह- 

[ र भ 

व्याभचारस्याचुमानद्ुपाधस्तु प्रयाजनम् । 

व्यभिचारस्येति । उपाधिव्यभिचारेण हेतौ साध्यन्यमिचारानुमा- 
नयुपाधेः प्रयोजनमित्यथः । तथाहि -यत्र . डद्धसाध्यग्यापक उपाधि- 

स्तत्र शुद्धेनैव उपाधिव्यभिचरेण साध्यम्यमिचारानुमानम् । यथा धूम- 
वि्तिः। 

यदवच्िछन्नस्य-यादरशधमविशिष्रस्य, पवं तदवच्छछिन्नस्य-ताद्रश्श- 
धमविशिष्टस्येत्यथंः । व्यभिचारिणि-धघूमवान्बहरित्यादिव्यभिचारः- 
स्थले, यत्साध्याधिकरणं-यस्य धूमादेरधिकरणं पबंतादिकं, साभ्य- 
व्यभिचाराधिकर्णं-अयोगोरखुकःदिकम् , तदन्यतरत्वावच्दछन्नस्य- 

पवंतायोगोखकान्यतरतवावच्छिन्नस्य, साध्यस्य-धूमस्य, सांधनस्य- 
वहेः, चकारः समुश्चयांथस्तदन्यतरत्वावच्छिन्नविशेषणं समुश्चि- 
नोति । उपाधेराद्रन्धनसंयोगादेः ॥ १३८ ॥ 

अत॒ एव-यद्ध्मावच््छिन्नत्वघ्शितटक्चणस्य तात्प्यविषयत्वादेव, 
पतदजुसारेण-यद्धर्मावच्छिन्नसाध्यभ्य(पकत्वं तद्धमावच्छिन्नसाध- 
नाव्यापकत्वमिति पूर्वोक्तटश्चणानुसारेणेत्यथः । स्वं चेति । स्वमुपा- 
धिस्तस्य च स्वसाध्येन दन्दः ॥ १३९ ॥ 

धूमघ्यभिचारी-स्वसाध्यधूमत्यभिचारी, उपाधिव्यभिकारेणेत्या- 
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य 5१ ् = [भ [न (५ + [8 वान् वहरिप्यादो वहिधूमव्यभिचारी तथ्यापकरद्रन्धनसंयोगम्यभिचारि- 
त्वादिति व्यापकव्यमिचारिणा व्याप्यव्यभिचारावद्यकत्वात् । यत्र 

तु किञ्चिद्धमोवच्छिन्नसाध्यम्यापक उपािस्तत्र तद्धमवति उपाधिव्य- 
भिचारेण साध्यव्यभिचाराजमानम् । यथास द्यामो मित्रातनयत्वा- 

दिस्यादो मित्रातनयव्वं दयामल्वम्यभिच।रि मित्रातनये चाकपाकजत्व- 
व्यभिचारिखादिति । वाधानुन्नीतपक्षतरस्तु साध्यन्यापकरतामग्राहकम्रमा- 
णाभावात्स्वव्याघातकताच्च नोपधिः । वाधोन्नीतस्तूपाधिभेवस्येव । 
यथा वदहिरनुष्णः कृतकल्वादि्याद प्रसयक्षण वहा वुप्णत्वमरहे वर्हत- 
रस्वमुपाधिः । यत्र तुपाधेः साध्यग्यापकरता संदिद्यते स संदिग्धोपाधः। 
पक्षेतरस्तु संदिग्धोपाधिरपि नोद्धवनीयः कथकरसप्रदायानुरोधात् । 

केचित्तु स्पतिपश्चोत्थापनसुपाधिफलर्म् । तथाहि - अयोगोखकं 
धूमवद्रहरिव्यादावयोमोखकं धूमाभाववदर्द्रन्धनामावादिति सद्पतिपक्ष- 
संमवात् । इत्थं च साधनव्याप्रकोऽपि क्चिदुपाधिः । यथा करका 

पिच्तिः। 

दिनोक्तमेवाथं चिरिष्य प्रतिप्रादथति-तथादीति। तहूव्यापकेति। 
धूमव्याप्रकेत्यथं; । व्यापकव्यभिचारिणो व्याप्यव्यभिचारावश्यक- 
त्वादिति 1 अच्र धूमो व्याप्य आ्रेन्धनसंयोगो व्यापक इति ध्येयम् । 
तद्धमंवति-किञ्िद्धमंवति । भित्रातनयत्वमिति । हेतुरिति शेषः । श्या- 
मत्वव्यभिचारि-श्यामत्वरूपसाध्यव्यभिचारि । वाधाचुक्नीतपक्चेतर- 
स्तु-बाधदोषासदशृतपक्चेतररूपधमस्तु। स्वव्याघातकत्वादिति । उ- 
पाधिमा्स्य दूषकत्वभ्याघातकत्वादित्यथंः । प्रहतहेतोव्यभिचारानु- 
मापकतपरेनोपाधेदू षकत्वमित्याशयः । बाधोन्नीतस्त्विति । व.घेन पक्षे 
साध्यामाववत्तया उन्नीतः साध्यव्यापकत्पेन निर्णीत दत्यथंः | उक्त 

मेवाथमुद्ाहर्णेन स्पणएयति यथेति । अनुप्ण इति । उष्णत्वाभाववा- 
नित्यथंः । प्रत्यक्षेण-स्पाशंनप्रत्यक्चे ग, उप्णत्वग्रहे-पश्चे ऽचुष्णत्वसा- 
ध्याभावरूपबाधनिणय इत्यथः । कथकसम्प्रदायानुरोधादिति। 
कथको विवेचकस्तल्संप्रदायो रीतिस्तदयुसारादित्यथंः। 

सत्प्रतिपक्चात्वापनप्रकारमेवाह-तथादहीच्यादिना । आ््रन्धना- 
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प्रथिधी कटिनसंयोगवच्वादित्यादावनुप्णाश्चीतस्परैवत्वम् | न॒ चात्र 

स्वरूपासिद्धिरेव दूषणमिति वाच्यम् । स्वत्रोपाधेदू्रणान्तरस।ङृयीत् । 
अत्र च साध्यव्यापक पक्षावृत्तिरुपाधिरिस्याहुः । 

दाव्दोपमानयोनेव प्रथक्पामाण्यमिष्यते ॥ १४० ॥ 
0 € क अ, (= 9 

अनुमानगताथत्वादिति वे२पिक्रे मतम्| 
तन्न सम्बगिना व्याप्िबोधं शान्रादित्राधतः। १४१ ॥ 

शठ्दोपमानयोरिति । वेशेषिक्राणां मते प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमा 
णम् । राब्दोपमानयोस्त्वनुमानविधयेव प्रामाण्यम् । तथा हि-दण्डेन 
गामानयेव्यादिलेकिकपदानि यजतेव्यादिवेदिकपदानि वा तासपर्यविष- 
यस्मारितपदाथसंसगप्रमापूवक्राणि आकाह्वादिमणदक दम्बस्वाद् घटमा- 
नयेति पदकदम्बवत् । यद्य-एते पदार्था मिथः संसर्गवन्तो याग्य- 

विचरति ‡ | 

भावादिति । यत्रादरन्धरनसंयागस्तच्र धूम इति व्याप्तरित्यथंः । धूमस्या- 
द्रन्धनाविनाभूतत्वादिति यावत् । सम्प्रतिपक्षसम्मवादिति । साध्या- 
भावसाधकरं हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिपश्चः संगतिरश्र स्येव । श्त्थं 
च-सत्परति पक्षोत्थापकत्पेनोपाधेदू षकस्ये च । अनु ष्णाशीतस्पशंवत्व- 
मिति। उपाधिरित्यचुषज्यते । अन्न -अयुमाने । स्वरूपासिद्धिरिति । 
स्वरू पसिद्धिनाम पक्षे देत्वभावः। सा चात्र करकायां करिनरूयोगः- 
घत्वविरहादेव । अत्र च-सत्यतिपक्षेत्धापकत्वपक्षे च, । 

अनुमानविधयैवेति । न पृथगिस्पेवकारार्थंः । तदरेतत्सपरपंचं 
दर्शयति-तथाहीति । गामानयेति । आदिना श्राह्मणरथ महत्पापं 
संध्यावन्दनकमभि'रसित्यादेः संग्रह । यजेतत्यादीःथादिनोपासीतोप- 
नयीतेत्यादेर ग्रहः । स्नारितेति । तच्छं च शक्तिटक्षणान्यतरसंबन्धे- 
नोपरस्थिविषरथत्वम् । आकाङ्क्षादीत्यादिना योम्यतासस्योः परि. 
ग्रहः । कदम्बः-सम्रूहः। पदार्था-घ्टपटाद्रयः। भिथः संसगंवन्त 
इति । वक्तृतात्वर्योपिस्ग्रतिविष्रयान्योन्यसंसगभाज इत्यथंः। योग्य 

तादीनां स्वरूपं एूवक्तमेव वोध्यम् । नु द्रष्ठन्ते साध्यासिद्धिविरः- 
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तादिमस्पदापस्थापितववात् तादशपदाथेवत् । दृष्टान्तेऽपि दृष्टान्तान्तरेण 

साध्यिद्धरिति । एवे गवयव्यक्तिप्रस्यक्षानन्तरं गवयपद्ं गवयत्वप्रब- 
त्तिनिमित्तकम् असति वृद्यन्तरे वृदधेस्तत्र प्रयुज्यमानघ्ात् । असति 
च वृत्यन्तरे वृद्धैयत्र यत्पयुज्यते तत्र तत्तवृत्तिनिमित्तकम् , यथा 
गापदं गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम् । यद्वा गवयपदं सप्रवृत्तिनिमित्तकं सा- 

(नि 0 कि क क (क क्षि 

धुपदत्वादित्यनुमानेन पक्षधमेताबखद्रवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकसे स्यति । 
तन्मतं दृप्यति तन्न सम्यगिति | ग्यापिज्ञानं विनापि शाब्द- 

बोधस्यानुभवपिद्धसात् । नहि सवत्र शब्दश्रवणानन्तरं ग्यापषिज्ञन 
प्रमाणमस्ति । किञ्च सवेत्र श।ब्दम्थठे यदि ग्याि्ञानं करप्यते तदा 

विन्रतिः। 
हाहू व्यासिग्रड एवात्र कतुमशक्य इत्यत आरट एान्तेऽपीति । श- 
व्दमनुमाने ऽन्त भाव्य।पमानमपि तच्रान्तभावयि वुमाह -एवमित्यादिना। 
गवयव्यक्तिप्रत्पन्चानन्तसमिति। गासद्रशो गवय इति वाक्य्रवणो 
ततर वनं गतस्य नागरिकस्य ताद्रशपिण्डमुपरभ्याय पसो गवयङ्ञाब्द- 
वाच्य इति प्रत्य प्रज्ञानानन्तरम्तव्यथंः। वृच्यन्तर इति। वृत्तिश्च श- 
किट श्र गाम्यतरसंबन्धः । बरद्धः-दिषठः। तत्र-गवये, यत्पदं प्र युज्यते 
तत्प्दं तस्य प्रत्रर्तिनिभित्तकं-वाचकमित्यथः । गोत्वपरतत्तीति । 
गोपदस्य गोट प प्रवृत्तिनिचित्तमित्यथः। तेनेव च गवि गोत्वच्यवहारः 
यदुक्तप्-्न दि गौः स्वरूयेग गोन^प्यगौर्गोच्वाभिसम्बन्धाद्रौरि 
ति! । पएवमन्यन्नापि वोध्यप्र् । गवयत्यति 1 गवयपदं प्रति गवयत्वस्य 
प्रवत्तिनिमित्तकरां सिद्धघतीत्यथः। 

तन्मतं दूषयतीति । वेरापिक्रमते दोषमुद्धोषयिप्यन् स्वमन्तत्ये 
श्रद्धेयतां प्रकरयतीत्यथंः । दृूपणे देतुमाद -व्यःसिज्ञानं विनापी- 
त्यादिना । अुमानविधया प्रामाण्ये व्या सिज्ञानमावश्यकमन्र च 
नारित तदावश््यकरत्वमिति न सैन तद्भताथतेति रेतोरंशयः। भनु- 
भवसिद्धेरपारुकं व्यासिज्ञाने प्रमा गामाव्मपि दशंयति-न दीति 
प्रमाणयित्ति। प्रमाणं-मानं शास्वा प्राणं मानशासख्रयोरिति 
धमि । पदज्ञानं -परस्वर्मत्। किन स्वीक्रियतानिति । कट्यनाया 
उभयत्र तुख्यत्वाद्विनिगमनाविरदेण धं परीत्यमपि स्वीकत-यमेतरेति 
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सवेत्रानुमितिस्थठे पदज्ञानं कल्पयिता शाब्दबोध एव करं न स्वीक्रि. 
यतामिति ध्येयम् ॥ १४० ॥ १४१॥ 

्ेविध्यमनुमानस्य केवछान्वयिभेदतः 
दरविध्ं तु भवेद्रयापरैरन्वयव्यतिरेकतः ॥ १४२॥ 
अन्वयन्यात्निरुक्तंव व्यतिरेकादथोच्यते । 
त्रविष्यमिति । अनुमाने हि त्रिविधं केवछान्वयिक्रेवरग्यतिर- 

क्यन्वयन्यतिरोकेमदात् । तत्रासद्विपक्षः केवरान्वयी । यथां घटो ऽभि- 
धेयः प्रमेयत्वादित्यादौ, तत्र हि सवैस्येवामिधयत्वाद्विपक्चासच्वम् । 
असत्पक्षः केवर्यतिरेकौ । यथा प्रथिवी इतरेभ्यो भिये गन्धव- 
सवादिस्यदो, तत्र हि जङादित्रयोदशमेदस्य पूवैमनिश्चिततया निश्चि- 

विच्ृतिः। 
मावाथंः ॥ १४० ॥ ९४९ ॥ 

त्तषु मध्ये । केवखान्वयिस्वरूपमादह-असद्विपश्च इति । निधि 
तसाध्याभाववान्विपश्चः स यस्य नास्तीत्यथंः । प्रमेयत्वादिति । 
पटवदिति शेषः । तब हि-असिधेयत्वसाध्यकायुमान इत्यथंः। सव 
स्येति । पदाथमाच्रस्येत्यथः; । इए्वरेच्छाविप्यो ऽमिधेयः परमाविषयः 
प्रमेयः पदाथता तूभयोरश्चतेव । प्रमेयत्वस्य विपश्चस्ध्रटन्तु नास्तेव 
कु्रापीति तस्य फेवटान्वयित्वम्। नयु सवंघां धप्राणां व्याच्रत्तत्वा- 
त्केवखान्वग्यसिद्धिरिति तु न शङ्नीयम्- था त्रत्तत्यस्य सवसाधारण्ये 
तस्येव केवटान्वयित्वात् । असत्सपरक्ष इति । निशितसाध्यवान्स- 
पक्षः स यस्य नास्ति एतादश टृत्यथंः। यथा पृथिवीति । अच पृथि. 
वीत्वावचिछन्नः पक्चः। प्रथिवीतरजखाद्यणएमेदः साध्यः । गन्धवस्ं 
हेतुः । समानजातीयेभ्यो जलाद्यषटभ्याऽसमानजातीयेभ्यो गुणादि- 
पञ्चभ्यो व्यावतंकः स्वाभाविकः पृथिव्यां गन्धः । तद्र्वमेव 
च तटश्चणं लक्षणस्य समानासमानजातीयध्यवच्छेदकःत्यात् । 
तजर हीति । इतरभेदसाधकानुमान दत्यथंः। अयोदशेति । ययप्यन्र 
चतु दशेति वक ` युक्तम् तथापि परमतेऽभावस्प्राधिकार ग त्मकत्वा- 
भिप्रायेण तथोक्तमिति ध्येयम् । सत्सपकश्चविपश्च इति । सन् विद्य- 
मानः; सप्रक्त विपक्चश्च यस्यैतादरश शृत्यथः। स्चादिति। बहौ 
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तसाघ्यवतः सपक्षस्याभावात् । सत्सपक्षत्रिपक्षो ऽन्वयव्यतिरेकी । यथा 
वद्धिमान्धूमादिष्यादौ, तत्र सपक्षस्य महानसादेर्विपक्षस्य जरहदादेश्च 
स्वादिति । 

तत्र हि व्यतिरेकिणि भ्यतिरेकभ्यासिज्ञानं कारणं तदर्थं म्यतिरे- 
कव्यापतिं निवेक्ति-- 

साध्याभावन्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्भवेत् ॥ १४२ ॥ 
साध्याभवेति । साध्याभावन्यापकीभूताभावम्रतियोगित्वमित्यथैः | 

अत्रेदं बोध्यम् | यत्सेबन्धेन यद वाच्छननं प्रति येन संबन्धेन येन रूपेण 
व्यापकतां गृह्यते तत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतद्धमावच्छिन्नाभावव- 
ताज्ञानात्तत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतद्धमांवच््छिन्नाभावस्य सिद्धि. 

रिति। इहस्थं च यत्र विशेषणतादिसबन्ेनेतरस्वव्यापक्रस्वं गन्धामावे 
गृद्यते तत्र गन्धामावामावेनेतरत्ाव्यन्तामावः सिध्यति | यत्रतु 
तादारम्यसंबन्धेनेतरव्यापकत्वं गन्धाभावस्य गृह्यते तत्र॒ तादात्म्यसंव- 
न्धेनेतरस्याभावः सिध्यति । स एवान्योन्याभावः | एवं यत्र संयोग- 
संबन्धेन धूमं प्रति संयोगसंबन्धेन वहे््याप्रकता गृह्यते तत्र संयोग- 
संबन्धावच्छिनप्रतियोगिताकवदहयमवेन जर्हदे सयोगसंबन्धावच््छिन्न- 

प्रतियोगिताकधूमाभावः सिध्यति । अत्र च व्यतिरकव्याप्तिम्रहे व्य 

विरेकसदह चारज्ञानं कारणम् । _ _ 
विन्रतिः। 

साध्ये सपरक्षसस्वं वह्यभावे साध्ये विपश्चसत्वमिति ध्येयम् । 
तदथ-अ्यतिरेकन्याप्तिज्ञानाथंम्। साष्याभावेति। साध्यो बहथा- 

दिस्तदभावव्यापकीभूतो योऽभावः धमाद्यमावस्तादृशाभावप्रतियो 
गिस्वं व्यतिरोकित्वप् । यत्सम्बधेन यदवच््छिन्नं प्रतीति । यत्सम्बन्धा- 
वचिङन्नयद्र पावच््छिन्नव्याष्यतानिरूपितव्यापकता गृहःत श्स्यथः । 
इ्तरत्वव्यापकत्वमिति । हतरत्वनिषएटव्याप्यतानिरूपितव्यापकत्वमि 
त्यथ; । गन्धामावामावेन-गन्धेन, अभावाभावस्य भावत्वाद् । सिं 
दथतीति । यञ्च गन्धस्तज्र जटखादिभेदर इतरजटादि निष्ठेतरत्कात्यन्ता- 

२०५ 
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केचित्तु व्यतिरेक सह चरेणान्वयव्याप्रिरे गृह्यते न तु व्यतिरेक- 
व्यािक्ञानं कारणम् । यत्र॒ ग्यतिरेकसहचाराच्यापषिमहस्तत्र ग्यतिरेकी- 

द्युच्यत | साध्वप्रसिदधिस्तु घटयद्विव ज्ञायतां पश्चद्थिवीस्वावच्छे- 

देन साध्यत इति वदन्ति ॥ १४द् ॥ ५४३ ॥ 

अथापत्तिस्तु सैवेह प्रमाणान्तर मिष्यते । 
व्यतिरेकव्याध्िबुद्धा चरिताथां हि सा यतः ॥ १४४ ॥ 
अथौ पत्तिरिति । भथापत्तिः प्रमाणान्तरमिति केचन मन्यन्ते । 

तथाहि--यत्र देवदत्तस्य शतवष॑जीषित्वं अयतिः खास्रादवगतं जीवि- 
मो गरृहासस्छं च प्रत्यक्षा।दषगतं तत्र शतवषजीविनो ग्रहासत्वं वहिः 

सत्यै विनाऽनुयपन्नमिति बटिःसच्वं करप्यत इति । तदनुमानेन गताथे- 

स्वाजञेष्यते \ तथाहि-- यत्र जीवितस्य बहिःसच्वगरद सत्वान्यतर्वा- 
विध्रतिः। 

अविन्ध धर्मिमेदधमत्यन्तामावयोरेक रूपत्वादिति भावः । तादात्म्य- 
शम्बन्धेनेति । ताद्रात्म्यसम्बन्धाकच्छिन्नप्रतियोगिकामौवः सिद्धध- 
तीत्यर्थः । व्यतिरेकसखट चारज्ञानमिति । य्न यत्र साध्यामावस्तच्र तत्र 
हेत्वभाव इति च व्यतिरेकसहचारज्ञानम् । 

कैचिष्ठु-उदयनाचायास्तु, इति वदन्तीत्यत्रिमेण(न्वयः । व्चति- 
श्कसहचारेण अन्वयसहचारनिरपेक्चेणेति शेषः । कारणमिति । 
अयुमितिह्णानं प्रतीति शेष; । व्यतिरेकिस्वीकारे बीजमाह यत्र 
श्वादिना । साध्यत इति । पष्छेकां शवर्तिनी साध्यसिद्िर्यावद्- 
शसाध्यसाधिका्ुमितो न प्रतिबन्धिकेति भावाथंः ॥ १४२ ॥ १४२५ 

केवन-मीमखिकाः । शहातवषरजीवित्वमिति । कलियुगमभिप्रव्येदं 
श्रातायुवं पुरुष” इति श्रुतेः पराकाष्ठेयं पुरुषायुषः । गदासच्वमिति । 
जीवतो दासत्वं वदहिःसरपरेन सद््वरितं बहिःसच्वं विना जीवतो 
शृहासस्वायुपपत्तेः । तथाहीत्यारभ्य कल्प्यत इत्यन्तं तत्स्वरूपनि- 
कपणम् । वदपि-अरधरापत्तेः प्रलाणान्वरत्वमपि ¦ अनुमानेनेति । देव- 
धे बदिःसत्ववान् गृटासत्से खति वप्रं शतजी वित्वादित्यनुमाना- 
कारो खेष्यः । अन्यतरव्याप्यत्वमिति । अन्यतरनिष्ठव्यापकतानिरू- 
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स्यत्वे महते तत्रान्यतद्सिद्धौ जायमानायां गह सस्ववाधाह हिः क््वम- 
नुमितौ भासते । टवं पीनो देवदक्छो दिवा न भुङ्क ह्यादौ पीनखस्व 
मोजनव्याप्यस्रावगमाद्भोजनसिद्धौ दिवाभोजन्ीधे रानिभोजनं ि- 
ध्मतीति । अमानप्रत्यक्षस्यनुभविकत्वादन्ुपम्योऽपि न प्रमाभान्त- 
रम् | किच्चनुपरम्भस्याज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञनाकरणकत्वत्पत्यक्चत्वम् 1 

ज्ञातस्व हेतुत्वे तु तत्राप्यनुपलम्भान्तरापेक्षिप्यजवस्था । श्वं चेष्टापि ब 

प्रमाणान्तरं -तस्याः सकतग्राहकराब्दस्मारक्खेन रिप्यादिसमश्ीक- 

स्वाच्छन्व एवान्तमांवाव् । अत्र च ष्याप्त्याद्िप्रहस्तश्रानुमिति- 
क क, (५ 

शवात् ॥ १५०४ ॥ 

सुखं निरूपयडि- 

सुख त जगतामेव कम्य परमेण जायते! 
सुखं लिति । काम्यमभिलाष्रविषयः । धर्मेषेत्नि । धर्मत्वेन मुख- 

स्वेद कायकारणभव इत्यथः । 
विरतिः, 

पितव्याप्यत्वमिस्यथंः । अन्यतरसिद्धो-बाहदःसच्चस्य गरहसत्वस्य 
धा सिद्धौ । बहिःखस्वमिति । जीवित्प्रे सति गरहासत्वदशेनादित्यथंः! 
भोजनव्याप्थत्वावगमादिति । यच्न २ पीनत्वं वत्र २ भोजनमिति व्या- 
प्त्यवगमादित्यथः । भोजनसिद्धाविति । प्रत्यक्षादिना प्रमितस्य दिवा- 
भोजिसंबंधिपीनत्वस्य भोजनमन्तरानुपपत्तेरिति भावः 1 आचुभविक- 
त्वादिति 1 चश्चुरादिनेवाभावग्रहादित्यर्थः । अनवस्थेति । प्रथमानु- 
पलम्मस्य द्वितीयाधीनत्वादुद्वितीयस्य।पि तृतीयाधीनत्पाद्ानवस्था- 
प्रसङ्कः । अथांपच्यनुपलम्भो यथायथमनुमाने प्रत्यक्षे चान्तर्भाव्य 
चेष्टामपि शब्दे ऽनुमाने चान्तर्मावयि तुमादह -चेष्टापीति। चेष्टा दिविधां 
कृतसंकेता अरूतसंकेता च । तत्राद्या त्वभिप्रायस्थं शब्दं स्मारयति 
जिपिवत् । स्मरव्यारूढः शब्द एव तत्र प्रमाणमिति तत्रैव तस्या अन्त- 
मावः । द्वितीया तु यत्रेडमूकादेश्चेष्राधीनो व्यवहारस्तत्र संखेताभा- 
वादनुमितिरेव तत्रेवान्त्भवति ॥ १४४ ॥ 

सुखं हि चतुर्विधं -वेषयिफमानोरथिकाभिमानिकाभ्यासिकमे- 
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दुःख निरूपयति-- 

अधर्मेजन्यं दुःखं स्यातप्रतिकूलं सचेतसाम् ॥. १४५ ॥ 
अधर्मेति । अधर्मेखेन दुःखेन कायैकारणमभाव इत्यथैः । 

प्रतिकूरमिति । दुःखत्वज्ञानादेव सर्वेषां स्वाभाविकद्वेषविषय ह- 
त्यथेः ॥ १४५ ॥ 

इच्छां निरूपयति-- 

निदुःखसत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते । 
इच्छा तु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वधीयेदि ॥ १४६ ॥ 
निदुःखस्व इति । इच्छा द्विविधा- फविषयिणी उपायविषविणी 

विञरतिः। 
दात् । ठक्षणादिकमेतेषामन्यज्न स॒म्यं विस्तरभिया नेह गप्रपंचि। 
अतीतेषु स्श्रतिजमनागतेषु संकल्पजमित्यन्यदेतत् । 

अध्म॑त्वेनेति । अधमंमात्रदेतुकं दुःखमित्यथः । दुःखत्वावचिक्छश्न 
प्रति अध्म॑त्वावच्छिन्नं कारणमिति थावत्। चातुर्विध्यमस्यापि पृषं- 
वदुद्यम् । न्यायवार्तिकतात्पयछृतस्तु-“सखुखदुःखोत्पाद प्व च धर्मा- 
धर्मयोरुपथोगो न तु सुखदुःखोत्पादे" इति वदन्ति । तन्मते सुख- 
दुःखबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रत्येव धर्माधमंत्वावच्छिन्नं कारणमिति ॥ 
दुःखत्वज्ञानादेवेति । दुःखत्वेन रूपेण श्ात पवेत्यथंः ॥ ९४५ ॥ 

इच्छेति । इच्छात्वज्ञातिमतीच्डा प्रयत्नजनकतावच्छेदकतया च 
सिद्धा । कलेच्छावशादुपायेच्छामवनमसिप्रेत्य यथाक्रममाह-फल- 
विषयिणीति 1 फलक्ञानसाध्येत्यथंः । एवमग्रेऽपि । ननु ज्ञातमिच्छा- 

देविध्यं फरविषयिणीत्यत्न कि नाम ॒फलमित्यपेक्षमाणं प्रति तत्स्व- 
ङगमाह फं त्विति । तत्र-तयोमध्ये, पुरुषाथंः-सुखं दुःखाभावश्च । 
तल्टक्षणादिति । पुरुषार्थस्य (टक्षणादित्य्थः। लक्षणस्य चोपयोमः 
पूर्वाचायेरभिदहितः- 

ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं थान्ति पृथक्त्वशः। 
खछक्षणे न तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ 

पयवसितरक्चषणमाह-इतरेच्छेति । उपायेच्छां प्रतीति । 
उपायो-यागादिः । इद मदिष्टसाधनमित्याकारकं क्षानमिष्टसा- 
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च । फलं तु सुखं दुःखाभावश्च । तत्र फरच्छां प्रति फलज्ञानं कार- 
णम् , अत एव पुरुषाथः संमवति-यज्ज्ञातं सस्स्ववृत्तितयेष्यते स 

पुरुषाथे इति तहक्षण।त् । इतरेच्छन्धीनेच्छाविषयत्वं फठितोऽथः । 
उपायेच्छां प्रतीष्टसाधनताज्ञानं कारणम् ॥ ४४६ ॥ 

चिकीपो कृतिस।घ्यत्वपकारेच्छा च या भवेत् । 
तद्धेतुः कृतिसाध्येषटसाधनत्मतिभवेत् ॥ १४७ ॥ 
चिकीर्षेति । कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्यक्रियाविषयिणी- 

च्छा चिकीषौ -पाकं कृत्या साधयामीति तदनुमवात् । विकीषी प्रति 
-कृतिसाध्यताज्ञान भमिष्टसाधनज्ञानं च कारणम् । तद्धेतुरिति । अत 

एव वृष्टयादो कृतिसाध्यताज्ञानामावान्न चिकीषौ ॥ १४७ ॥ 
बर्वद्धिष्टेतुतवमतिः स्यास्मतिबन्धिका । 

बरुवदिति । बरवद ्टसाधनताज्ञानं , प्रतिबन्धकम् । अतो मधु- 

विषसंप्रक्तान्नभोजने न चिकीषां । बरख्वहूषः प्रतिबन्धक इत्यन्ये | 

तद हेतुतबुद्धस्तु हेतुत्वं कस्यचिन्मते ॥ १४८ ॥ 
तदहेतुस्वेति । बरवदनिष्ट।जनकतवन्ञानं कारणमित्यथः ॥१४८॥ 

देषे निरूपयति- 

द्ि्टसाधनताबुद्धिभ्वद्रेपस्य कारणम् । 
दिष्टसाधनतेति । दुःखोपायविषयकं द्विषे प्रति बर्वहिष्टसाधन- 

विश्रतिः। 
धनताज्ञानम् ॥ १४६ ॥ 

तदनुभवात्-कूतिसाध्यविषयिणीच्छाुभवात् । कारणमिति । 
चिकीषा।यां छृतिसाध्यताज्ञानेष्टसाधनताज्ञानयोः पृथक्त्वेन न हेतुता 
किन्तु संवलितस्वेनेव । अत पव व्ष्ट्यामिष्टसाधनताज्ञानसस्वेऽपि 
परज्ञानासस्वाच्चिकीषाभाव इति भावः ॥ १४७ ॥ 

बखवद्ट्िष्टेति ' बख्वदुत्करं यदुहिष्रं दुःखं तत्साधनताज्ञानमि- 

व्यर्थः । दिएस्यत्न भाषे क्तः । द्वेषे बलवकच्वं जातिविशेषः । प्रतिवंधक- 
भिति । दषं प्रतीति शेषः ॥ १४८ ॥ | 



४३८ सिदधान्तसुकाषदी 

तज्ञानं कारणमित्यथः । बर्वदिषछटसाधनताड्ानं प्रतिबन्धकम् । तेन 
नान्तरीयकदुःखजनके पाकादौ न देषः | 

प्रयज्ञे निरूपयति-- 

प्रदृत्तिश्च निव्रत्तिश्च तथा जीवनकारणम् ॥ १४९ ॥ 
एवं प्रयत्रतैषिष्यं तान्तिकैः परिकीर्तितम् । 

भरवृ्तिश्चेति । प्रवृत्तिनिवृत्तिजीवनयोनियलभेदासपयलश्ञिविध इत्यथः । 

चिकीर्षा कृतिसाध्येष्टसाधनसरमतिस्तथा ॥ १५० ॥ 
उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत् । 

चिकीर्षेत्यादि । मयुविषसंपृक्तात्नभोजनादौ वरुवद्निष्टानुव्रन्धि- 
विघ्रुतिः। 

तेन-देषे बटवच्वविरोषणेन । न द्वे इति । पाककरणे धूमादि- 
जन्यं दुश्खं तु स्तोकं साधनता बलीयखीति तत्र प्रवृत्तिरेव न प्रद्वेषः । 
‹सुल दुःखनिदानयोर्थतः सुखदेतो कतिनामिदाश्रहः इति मत्छृतसखुल- 
तानचरित्रकाव्योक्तन्यायादिति भावः। 

. प्रब्रत्तिनिच्रत्ति जी वनयानियत्नमेदादिति । ` यत्नशब्द्स्य िभि- 
रेवभिसंबंधः । प्रयत्नः प्रयटनत्वजातिमान, जख: प्रचृत्यादयो 
विधा अस्य स जिविधः 1 ता एता वथासद्भुधमिच्छाद्वषजी- 
वनादरष्टजन्या बोध्याः । प्रव्र्तिरपि कवचिद्यागादौ रागनिषं- 
धना क्वचिद्धिसादो दषनिबन्धना प्रथमा धमं प्रसूते द्वितीया 
त्वधमंमितीयान् विशेषः । सा च भ्रिविधा-शरीरी वाचिकी मा 
नसी च । शरीरेण प्रवतंमानो हदिसास्तेयप्रतिषिद्धमेथुनान्याचरति, 
वाचाऽनृतपरूषसूचनासंबद्धानि, मनसा परद्राहं परद्रव्याभीप्सां ना- 
स्तिक्पं चेति । सेयं पापारिमिका प्रवृसिरधर्माय । शरीरेण दानं परि- 
श्राणं परिचरणं च, वाचा सत्यं प्रियं हितं स्वाध्यायञ्चेति, मनसा 
दयामस्ृहां श्रद्धां चेति । सेयं धमयिति न्यायमांष्यङूतः। 

मोजनादावित्यादिना प्रासादादधः पतनदेरुपग्रहः । न प्रवृति- 
रिति। बरख्वदिष् एष चिकीषां चिकीषति पव च कायं प्रवृ्तिना- 
न्यत्रेति । परवृत्तो तिसाध्यताज्ञानमेव हेतुरिति गुरवः-प्रभाकराः। 
ज्ञानस्य -रतिसाध्यत्वप्रकारकन्ञानस्य, सा च-चिकीषां च, रतिसा- 
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त्वेन चिकीषाभावाद्ग प्रतरत्तिरिति भावः । कृतिसाध्यताद्यनादिवद्बल्व- 

दनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानमपि स्वतन्तरान्बयम्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तो कारणमि- 
त्यपि वदन्ति । कार्यैताज्ञानं प्रवतेकमिति गुरवः । तथादि- ज्ञानस्य 
प्रवृत्तौ जननीयायां चिकीर्पतिसिकतं नपिष्ितमस्ति। सा च फृतिसा- 
ध्यताज्चानसाध्या -दृच्छायाः स्वप्रकारप्रकारकर्थीसाध्यत्वनिमात् । चि- 

कीषो दि -छृतिसाध्यतप्रकारिकेच्छा । तत्र कृतिसाध्यत्वं परकारस्तसका- 
रकन्ञानं चिकीषौयां तद्वारा च प्रवृत्तो हेवुनं विष्टसाधनताज्ञानं तत्र 
हेतुः-छृत्यसाध्येऽपि चन्द्रमण्डलानयनादौ प्रवृत्यापत्तेः। ननु कृ- 
स्यसाध्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेन्न | तदभवपिक्षया कृतिसाध्यता. 
ज्ञानस्य लघुसात् । न च द्वयोरपि हेतुत्वं -गोरवात् | ननु त्वन्मतेऽपि 

मधुविषसंएक्तान्नमेजने चेत्यवन्दने च प्रवृत्यापततिः-कायेताङ्ञानस्य 
विरतिः) 

ध्यतासाध्या-रूतिसाध्यत्वप्रकारकज्ञानजन्या, यत्वकारकयद्विरोष्य- 
केच्छायास्तद्विशेप्यकतस्पकारकज्ञानजन्यत्यनियमात् । स्वप्रकारेति । 
स्वमिच्छा, शेषं स्पष्टम् । रतिसाध्यत्वप्रकारिकेच्छेति । तथाच 
तत्तद्धर्मावच्छिन्नसाध्यकप्रचृत्तिर्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्धर्मावच्छिन्न- 
विशेष्यकङकतिसाध्यस्ज्ञानमेवं तत्तद्धर्मावच्छिन्नविरोष्यकङूतिसा- 
ध्यत्वध्रकारिकेच्छां प्रति तत्तद्धमावच््छिन्नविशेप्यकरूतिसाध्यता- 
क्ष नं हेतुः । तत्रेच्छायां, तस्प्रकारकं-रूतिसाध्यत्वप्रकारकः, तदद्वारा- 
रतिसाध्यत्वप्रकारिकेच्छाद्रारा, तत्र-प्रचृत्तो, प्रतिबन्धकं -प्रवृत्ता- 
विति शेषः । तदभावपेक्षयेति । प्रतिबंधकामावे हेतुत्वकल्पनापेक्चये 
त्यथः । ल घुत्वात्-देतुत्वकट्पने खाघवारित्यथंः । द्थोः-ङ्तिसाध्य- 
त्वपर रके ठसाधनत्वप्रकारकज्ञानय(ः, शंखः पाण्ड्रेवेत्यस्य यथा 
शंखः पाण्ड्रपीत्यथस्तथाच्रापि द्यारेवेत्यस्य दयोरपीत्य्थो बोध्यः 
गौरवादिति । एकस्येव हेतुत्वकटपनेन सामञ्जस्ये दयोरहेतुत्वकल्प- ` 
स्य गोरवप्रतिहतत्वादिति भाषः । चेत्यवन्दने-बुद्ध प्रतिमाभिवादने । 
प्रवृच्यापत्तिरिति । कारणससरखे काय!वश्यं भावनियमादिति भावः। 
चेत्यवन्दननिषेधबोधकं तु हस्तिना ताडयमानोऽपि म गच्डेञजेन- 
मन्विरभित्याद्िशासख्रमेव कैमुतिकन्यायेन बोध्यम् । स्वविशेषणेति। 
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सत्त्वादिति चेन्न । स्वाविशेषणवत्ताप्रतिसंधानजन्यकायेताज्ञानस्य प्रवत. 
कत्वात् । काम्ये हि यागपाकादो कामना स्वविशेषणम् । ततश्च ब- 
लवदनिष्टानयुबन्धिकाम्यसाधनताज्ञानेन कायेताज्ञानम् | ततश्च प्रवृ- 
त्तिः । तृप्तश्च भोजने न प्रवतैते तदानीं कामनायाः पुरुषविश्चेषणत्वा- 
भावात । नित्ये च शोचादिकं पुरूषविश्षणम् । तेन रौ चादिज्ञानाधी- 
नङृतिसाध्यताज्ञानाततत्र प्रवृत्तिः । ननु तदपेक्षया लाघवेन वल्वदनिष्टा- 
नठुबन्धीष्टसाधनत।विषयककयंताज्ञानखनेव हैतुखमस्तु, बर्वदनिष्टा- 

(क) ननुबन्धितवं चेष्टोसपत्तिनान्तरीयक्दुःखाधिकदुःखाजनकस्वं बल्वहेषवि- 

षयदुःखाजनकलतं वेति चेन्न । इष्टसाधनत्वकृतिसाध्यत्वयोयुंगपञ्ज्ञातु- 
मरशक्यलात्साध्यत्वसाधनघ्योर्विरोधि्वात । असिद्धस्य हि साध्यत्वं 
सिद्धस्य च साधनत्वम् । नचेकमेकेनैकदा सिद्धमसिद्धं चति ज्ञायते, 
तस्मात्रारमेदादुभयं ज्ञायत इति । भवं, छाघवेन बरुवदनिष्टाननुबन्धी- 
साधनत्वे सति कृतिसाध्यताज्ञानस्य हेतुत्वात् । न च साध्यत्वसाध- 

क केः-9 

नत्वयोर्विरोधो यदा कदाकैत्साध्यत्वसाधनखयोयषेरोधादेकदा साध्य- 
त्वसाधनस्योश्च ज्ञानत् । 

वित्रतिः। 
सवं -प्रवतंमानः पुरुषः । रोषं स्वयमेव स्ङुखीमविष्यति । काम्ये-भ- 
भिलखाषाविषये, कामना-यागपाकादिविषयिणीत्यथेः । ततश्च-कार्य- 

ताज्ञानतश्च, तदपेश्वया-वरनदनिानजुवंधित्वविशि्े्रसाधनताज्ञा- 
नज्न्यङृतिसाभ्यनाक्ञानापेश्चया । ३ णोत वत्तीति । पाका दीषटोत्पत्तिनान्त- 
रीयकं यदू दुःखं-नियतधूमादिजन्य दुःखं, तदपेश्वयाऽधिक्रं यदुदुःखं 
मरणादि तद ननकत्वसित्यश्च सथः 1 विरोधित्वादेकच्रा वृत्तित्वात् । इ- 

दानीमेतत्यकरणमुपसंहरति-तस्पादिति । बरवदनिषटेति ।! सथुविष- 

संपृक्तान्नवारणाय सत्यन्तम् , छृत्यसाभ्ये चन्द्रमण्डटानयनादो प्रच 

तेव्युंदासाथं विशेप्यभागः। तच्र-प्रवृत्तो । गुरुणा साध्यत्वसाधन- 
त्वयोर्यो विसधः प्रदर्शितस्तमपिि प्रत्याचष्टे नचेति । यदा कदाचिदि- 
ति | अयं भावः| पएककाटीनक्रतिसाध्यत्वरे्रसाधनत्वन्ञानस्य प्रवसौ 
हेतता नास्माभिस्पंक््यते किन्तु रतिसाध्यस्पेषटलाधनस्वक्ञानस्यैव तश्च 
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नम्यास्तु ममेदं कृतिसाध्यमिति ज्ञानं परवतैकमनागते तस्य ज्ञातु- 
मराक्यत्वात । किन्तु यादृशस्य पुंसः कृतिसाध्यं यदूदृष्टं तादृशत्वं 

स्वस्य प्रतिसन्धाय तत्र प्रवतैते । तेनोदनकामस्य त्ाथनताज्ञानवत- 
स्तदुपकरणवतः पाकः कृतिसाध्यस्तादशश्चाहामेति प्रतिसन्धाय पाके 
प्रबतेत इत्याहुस्तन्न । स्वकस्पितक्प्यादिप्व्रत्तौ यौवने कामोद्धेदादि- 
ना संभोगादो च तदभावात् | 

[| ९ ट नीं क दिज्ञानं [] 

इदं तु वोध्यम् ¦ इदानींतनेष्टसाधनता प्रत॑करं तेन भा- 
वियौवराज्ये बारस्य न प्रवृत्तिस्तदानीं कतिसाध्यत्वाज्ञानात् । एवं 
तृप्तश्च भोजने न प्रवतेते तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात् । प्रवत॑ते च 
रोषदृषरितचित्तो विषादिभक्षणे तदानी बल्वदनिष्टानुबन्धिताज्ञानात् । 
न चास्तिकस्यागम्यागमनशुवधादिपरवृत्तौ कथं बरुवदनिष्टाननुबन्धि- 
त्ववुद्धिनैरकसाधनववज्ञानादिति वाच्यम् । उत्कटरागादिना नरकसाध- 

विवृतिः। 

धमं द्रयमेकच्र न विरोधास्पदम् | 
नव्यस्नु-गुरुमतायुयायिनस्नु । न प्रवतेक॑-प्रत्रत्तौ न कारणम् । 

अनागते्रस्य ज्ञातुमशक्यत्वादिति । यदिपरं भावितत्कोज्ञातुमीष्टे न 
को ऽपीति सवंसिद्धान्तसिद्धत्वादित्यथंः । तथाच श्रुतिः-ननन्दनम- 
स्ति नोश्वः कस्तद्वेद यददुभुत'मिति। अद्भुतमभूतं शि्टमपि नि- 
रक्ते स्पषम् । ताट्र शत्वं --ऊूतप्रयत्नपुरुषसद्र शत्वं, प्रतिसंधाय~-ज्ात्वा, 
तज्र-ङूतिसाध्यपदा्थसिद्धौ, ताद्रशः-ओदनपाक ओदनसाधनता- 
ज्ञानवानोदनोपकरणवषश्य त्यथः । कामो द्दः-कामोत्पत्तिः । कामवेग 
इति यावत् । संमोगादाविति । अयमेव संयोग इत्यप्युच्यते । स च 
रतेः संयाराकारावच्छिन्नत्वे जायते । तदभावादिति । याद्रशस्य पु- 
सः क तिखाध्यं यदु दषं ताद्रशत्वज्ञानाभावादित्य्थः । 

बारखस्य-राजपु्स्येव्यथंः । कतिसाध्यत्वाज्ञानात्-ङतिसाध्य- 
त्वप्रकारकज्ञानाभावात्, तदानीं-त्॒िकाटे। आरितिकस्येति ! अरित 
परलोक इत्येवं मतियस्य स आस्तिकः । नरकसाधनत्वज्ञानादिति। 
षट्वत् यन्नरकरूपानिष्टं तत्साधनत्वबुद्धिरगम्बागमनादावास्तिकस्थ 

२१ 
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नताधीतिरोधानात्, बृष्टय दौ तु कृतिसाध्यताज्ञानामावास चिकीर्षापवृत्ती, 
किंलिष्टसाधनताज्ञानादिच्छामात्रम् । कृतिश्च प्रवृत्तिरूपा बोध्या । तेन 
जीवनयोनियलसाध्ये प्राणपञ्चकसश्चारे न प्रवृत्तिः | इत्थं च प्रवतक्र- 
त्वानुरोधादिषेरपीष्टसाधनत्वादिकमेवाथंः । इत्थं च विश्वजिता यजेतेत्या- 
दौ यत्र फं न श्रूयते तत्रापि स्वगेः फटं कल्प्यते । नन्वहरहः सं- 
ध्यामुषासैतिव्यादाविष्टानुतपत्तः प्रवृत्तिः कथ५१ न चाथेवादिकं ब्रह्मरो- 
कादि प्रत्यवायाभावो वा फलमिति वाच्यम्। तथासति काम्यत्वे निव्यत्व- 

हान्यापत्तेः; कामनाभवरे चाकरणापत्तः) इत्थं च यत्र फलश्रुतिस्तत्रा- 

येवादमात्रामिति चेन्न | म्रहणश्राद्धादौ नित्यत्वनेमित्तिकत्वयोरिव नि 

विवतिः। 

सदवास्ति 'अगम्यागसनं सत्वा रोरवं न रकं चजे'दित्यादिस्मरणात् । 
उत्कररगारित्रेति। अगम्थ्ागमनारिसखुख इति शेपः । नरकेति । रागा- 
न्धपुरुषस्थेद मगस्यागसनादिकं मन्नरकसाधनमितिधीरुत्करप्रेमव- 
शान्नादेतीत्यभिप्रायः । इच्छायां तरधिभवदित्यात्मकम् । रतिथं. 
ति । हतिसाध्यवाज्ञानमित्य्त्य निशं त्यथः । प्रच्त्तिरूपेति । प्रत- 
तिश्च पुरुषनिष्टा आर्थी भावना । तेन--ृतेः ४ उरतिरूपस्येन, हत्थं च- 
पन्रत्तावि्रखाधनत्वादिज्ञानस्य कारणत्ये च । विधेरपीति। विधिश्च प्रव- 
तना मां प्रस्यतीत्यनुभवाटिलकडादिनिषएठा इयन्दी भावना । प्रचतनास्वं 
च प्रत्रति जनकलज्ञानविपयतावच्छेद्कधमवत्वं त्च एरसाधनस्यास्ति त- 
देव विध्यर्थं इति हदयम् । इत्थं च-इ एसखाधनत्वादिकस्य विध्यर्थ 
ताङ्वीकारे च, चिश्वजिता--यज्ञविशेपेण, यजेत- यज्ञं कुर्यात् , धा- 
न्येन धनवानितिवदमेदे तृतीया । विश्वजिदभिन्नेनेत्यथंः । स्वगं इति। 

यन्न दुखेन संभिन्नं न च प्रस्तमनन्तरम् । 
अभमिदखापोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम् ॥ 

दूत्युकतखक्चण इत्यथः । अदरहः-निदिनम् , इत्यादावित्यादिना 
'श्वरमुपासीत, अणएवष ब्राह्यणमुपनयीते'त्यादेः संग्रहः । इष्ानुत्पत्तेः- 
सुखादीण्फलायुत्पत्तंः । धन्रत्तिः कथमिति । प्रश्रत्ताविष्साधनत्वप्र- 
कारकङ्कानस्य हेतुत्वात् । तथा च विधेरजेसाधनत्वष्यथों नाभ्युपेय 
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स्यत्वकाम्यत्वयोरप्यविरेधत् । न॒ च कामनाभावेऽकरणतापत्तिः, 
त्रिकारस्तवपाटादाविव कामनासद्धावस्येव कल्पनात्, न तु वेदबोधि- 
तकायताज्ञान त्पत्तिरिति संभवति-स्वेष्टसाधनत्वमाविज्ञाय तादशकःय॑- 
ताज्ञानसदस्रेणापि प्रवृत्तरसंमवात् । यदपि पण्डापूवं फलमिति । तदपि 
न । कामनामवेऽकरणापत्तप्ताल्यात् । कामनाकल्पने व्वाथवादिकफ- 
रमेव रात्रिसत्रन्यायाक्स्प्यताम् , अन्यथा प्रवृच्यनुपपत्तः । तेनानुतपरसि 
पररयवायस्यान्ये मन्यन्ते । 

विच्रतिः। 

दएायुत्पत्तेरिति भावः। न चाथयादिकमिति । 'संध्यामुपासते ये त्वि". 
त्यादिनाथंवादशास्रेण ज्ञापितभित्यथंः। फटिति । संध्योगासनदे- 
रिति रोषः । नित्यत्वदान्याप्रसेरिति । रिव्यक्म॑त्यं संध्यादेनं स्यादि. 
त्यथः; । अकरणापत्त रिति । साउनचरिति शेपः। अकरणं एत्यवाया- 
न॒त्पादाप्तरित्यथंः। तचांवार्चःचपिति । भ्य एता रा्रीरघीयीत 
तस्य पितरो घृतङ्कस्याः; श्चरन्तीव्याद्1विदेत्य्थः । नित्यत्वनेमित्तिक- 
त्वयोरिवेति । 

नित्यश्राद्धं न कुर्वीत प्रस इयत सिद्धयति । 
श्राद्धान्तरे तेऽन्य रित्यत्वात्तन्न दापयेत् ॥ 

इत्यादाविवेकज्ःभयसमायेशवटिति निप्कपः । ।काटस्त- 
वेति । यथा िकारुस्तवपोढादावकाम्बेऽपि फटकामना 
दश्यते तथेव ,खंध्यादरौ निप्प्रेऽपि सा दुप्परिदसेवेस्यभिप्रायः । 
प्रचत्तिरिति ‡। संध्याद्विति शेषः । स्वेएटसाधनत्वमिति । 
इ्साधनताज्ञानसच्वे प्रवत्तिसच्वमिष्साधनताज्ञानामवे प्रत्यभाव 
इत्यन्वयव्यतिरेकव्याप्त्या प्रत्रत्तिसयेनेरसाधनत्वज्ञानत्येन कायंकारण- 
मावादिव्य्थः। गुरुमतं प्रत्याख्याति-यद् पीति । क्वचिदज् यदयपीत्य- 
पपाटः । पण्डापूर्व-फख्विरोषानाघायकमपू तर । कामनाभावे ऽकरणता- 
पत्तेस्तोल्यादिति । कामनाभावेऽकरणतापत्तिरूपदोषस्य तव मम 

च मते खमानत्वादित्य्थः। कामनाकल्पन-पण्डापूवस्य कामनाक- 

ल्पने 1 राच्रिसत्रन्यायादिति । यथा रात्रिसत्रकतुरिटेव प्रतिष्ठाफल्मः 
थवाकवाक्षयेन बोध्यते तथेवाथंवादिकब्रह्मरोक एव फकम्रापि स्वी 
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एवम्- | 
सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शंपितत्रताः । 

विधूतपापास्ते यान्ति बद्यरोकमनामयम् ॥ 
प्वय्- 

दद्यादहरहः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन् । 
इति ध्रीत्यालमकमेव फरुमस्तु । न च पितप्रीतिः कथं फरं व्य- 

विच्तिः। 
कतंव्यमदोषादिति निष्क ष्टो ऽथः । विपक्षे दोषमाह--अन्यथेति। आथ 
वादिकफलकल्पनान ङ्गीकार इत्यर्थः । प्रत्रच्यचुपपत्तेः-सन्ध्यावन्दना- 
दिप्रवृच्यनुपपत्तरित्यथंः । मन्यन्ते सन्ध्याचन्दनादेः फलमिति शेषः । 
सन्ध्यामिति । युगसन्धिकाले कमविशेषः सन्ध्या 'खन्ध्या पितप्रसू- 
नयन्तरयोयु गसन्धिषु" इति मेदिनी । विपक्षे दोषमाह श्रीदक्चः- 

सन्ध्यादीनोऽशुचिनित्यमनहः स्वकर्मसु । 
यदन्यत्कुरुते कमं न तस्य करमाग्भवेत् । 

विधूतपापोः-पापरहिताः । ब्रह्मखोकमिति । ब्रह्मणस्तपसो वेधसो 
घा खोक न पुन ध्यत इमानि भूतानि लायन्ते इत्यत्रोक्तस्य जन्माद्यस्य 
यत इत्यत्रो क्तस्य वा ब्रह्मणः । न कर्मणा न प्रजयेःत्यादिश्रुतिमिर्निष- 
धात्। ज्ञानिनामेव तत्र गमनोपगमाच्च । अनामयं-दुःखरहितं, आमयो 
दुःखमिति विश्वः। दद्यादहरहः श्राद्धमिति । क्वचित्तु कुर्यादिति 
पाटः । तथाहि मयुः- 

कुयाददरदः श्राद्धमन्नाद्यनोदकेन वा । 
पयोमूलफरेवापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ 

श्राद्ध इति कमविशेषो न तु श्द्धावान् पुरूषो ऽनभिधानादिति 
काशिकाकारः । भक्त्या क्रियमाणं पितयं कमं श्राद्धमिति दीक्षिताः । 
केचितु श्रद्धया क्रियते यत्तच्द्धाद्धमित्याहुस्तदतीव मन्दम्-घ्रद्धया 
क्रियमाणे विवाहादावपि श्राद्धत्वण्सङ्कात् । पितृभ्यो-पुतपितुभ्यो न 
जीवहुभ्यः श्रतेभ्यो ददातीति' कातीयसूञ्रभाष्ये यत् पितृभ्यो दानमु- 
क्तं तत्प्रेतेभ्यो न जीवदुभ्य इत्युक्तेः । 'दक्षिणाप्रवणो कै पितृलोकः । 
तृतीया प्रद्यौरिति यस्था पितर आसत इत्यादि्ुतीनां "विधूध्व॑भा- 
गे पितरो वसन्ती'त्याचायमास्करोक्तेश्चात्रेवायुकूल्याश्चं ति दिक । 
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धिकरणत्वादिति वाच्यम्। गयाश्राद्धादाविवोदेदयत्वसम्बन्धेनैव फर्ज- 
नकत्वस्य कचित्तस्पनात् । अत एवोक्तं -'शाखदरिीतफरुमनषछानकते- 
रीद्युर्सगे" इति । पितणां मुक्तत्वे तु स्वस्य स्वगांेफकरुं यावन्नित्यने 
मित्तिकानुष्ठानप्य सामान्यतः स्वगैजनकस्वात् । पण्डपू्वी प्रवृत्तिश्च 
न संभवति ब्रहि तत्सुखद :खाभाववस्स्वतःपुरुषा्था न वा तत्साध- 

मू । प्रत्यवायानुत्पत्तो कथं प्रवृत्तिरिति चेदित्थम् -यथा हि निस्य 

कृते प्रत्यवायाभावस्तिष्ठति तदभावे तदभावः । एवं प्रत्यवायाभावसत्वे 
दुःखप्रागमावसत्वं तदभावे तदभाव इति योगक्षेमसाधारणकारणताया 
दुःखप्रागभावं प्र्यपि सुवचत्वात् । एवमेव प्रायश्चित्तस्यापि दुःखप्रा- 
गभावहेतुखमिति । ननु न कर्चे भक्षयेदिव्यत्र विध्यर्थे कथं नञर्था- 

विवृतिः । 

न चेत्यसहमानस्याश्ङ्कं । व्यधिकरणत्वादिति हेतुः । श्राद्धस्य 
कतृनिष्ठत्येन तृषेश्च पितनिष्ठत्वेन समानाधिकरणत्वाभावादिति 
तदथः । उद्देश्यत्वसम्बन्धेनेति । यथा गयाश्राद्धं यमुद्दिश्य {क्रियते 
तमेव तत् फं प्राप्नोति तथेवाच्रापीत्यभिमानः। अत एव-तदेतत्स- 
करूमसिपत्येवेत्यथंः । अयुष्ठानकतरि-अचुष्ट्नकतयेव, नान्य 
अञुभवविरूद्त्वादिव्याशयः । इत्येष उत्लगंः मीमांसकप्रवादः 
सापवादत्वात्पायोवादत्वेन पोडिवादमान्तस्रेन वा व्यवहियत 
इत्यथः । पएबमन्र द्वावेव फर टखमेत रत्येव तात्पय पयंवस्यति । तत्सा- 
धनं--सखुखदुःखाभावसाधनम् , निव्ये-सन्ध्यावन्दनादौ, इत्थमनेन 
प्रकारेण । “इद मस्यमुरितिः थमुप्रत्ययः । तदभावे-सन्ध्यावन्दनादिनि 
त्यकमंकरणाभावे, तदभावः-प्रत्यवायामावामावः प्रत्यवाय इति था- 
वत् । वेदाध्ययनं नित्यमनध्ययने पातादितिवत् । योगक्षेमसाधारणे- 
ति । योगोऽक्भ्यखाभः। शयोगो युक्तो च सङ्र्त्या कामंणालमभ्यला- 
योरिति मदहदीपः । अप्राप्तवस्तुनः प्रापणं वा योगः। सिद्धस्य संर 
क्वणं क्षेम । एवमेव-योगक्षेमसाधारणमेव । कलञ्जमिति । विषाक्त- 
शरकरणकमरणकर्ममूत्डगादिमांसङ्कलज्जमभिधीयते । यदुक्तमभि- 

[२ 

युक्तः- 
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न्वयः, इटसाधनलामावस्य कृतिसाध्यत्वामावस्य च बोधयितुमशषक्य- 
स्वादिति चेन । तत्र बाधादिष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं च न विध्य्थः, 
किन्तु बर्वदनिष्टाननुबन्धित्वमात्रं तदभावश्च नजा बोध्यते । अथवा 

बलवदनिष्टाननुबन्धित्रविशिष्टष्टसाधनसे सति कृतिसाध्यत्वं विध्यथः | 
तदभावश्च नञा बोध्यमानो विशिष्टाभावो विशेष्यवति विशेषणाभावे 
विश्राम्यति । नजु इथेनेनाभिचरन् यजेतेस्यादौ कथं बल्वदनिष्टाननु- 
बन्धित्वमभेः श्येनस्य मरणानुकूव्यापारस्य हिसावेन नरकसाधन- 
त्वात्, न च वेधत्वान्न निषेध इति वाच्यम् , अभिचारे प्रायचित्तो- 

त विव्रुतिः। 
विषाक्तेनेव बाणेन हतो यौ ख॒गपक्षिणौ । 
तयोम।'सं कलञ्जं स्याच्छुप्कमांसमथापि वा ॥ 

केनचित्तु धूश्रपानपक्षपातिना "करञ्जसंवेश्नधूष्रपानात्स्याद्द- 
न्तशुद्धिमुखरोगहानि'रिति वदता कटञ्जपद्ं तमाख्वाचकमप्युक्तम् । 
कथं नजथ न्विय इति । विध्यथंस्येष्टसाधनात्मकत्वात् नञ ऽभावरू- 
पार्थंकत्वादित्यभिप्रायः। करञ्जकमंकं भक्षणं बरवदनिठोचुवन्धि- 
त्वविशिष्ेष्रसाधनताभाववदिति बोधः । तदमावश्च-वरखवदनिषएटानचु 
बन्धित्वाभवश्च । इ्येनेनाभिचरन्निति । शष्येनयागादिना शत्रमारण- 
मभिचारः। कमेविशेषेण शत्रहननमिच्छन्नित्यथेः। वेधत्वान्न निषे 
ध इति । "अहिंसन् सर्वभूतान्यन्यत्र ती्थंभ्यः इति श्तेयज्नादिभ्यो 
भिन्नस्थल पएवादिसाया उप देशादिति भावः । अचर तीथप्दं यज्ञपरम् । 
इवमेव च व्याससूत्रव्याख्यात् गां शांकराणां रामायुलीयानां माध्वा- 
नां मतप्। च्वत्पशुरमायुमरूतोरोवापहुभिराहते अभ्निम।तस्मादेनसो 

विश्वान्मुञ्चसं हस! इत्यादिश्ुतो तु पशुहिसोत्यन्नपापस्य दूरीकर- 

णार्थमग्निप्रा्थनारूपप्रायधित्तश्चतेवधहिसापि पापजनिकोक्ता । अत 
पव भारते पायसादियागस्य गीतायां जपयज्ञस्य श्रेष्टत्वमुक्तप् । 
पवं च कथं तत्रास्तिकानां प्रवृत्तिरिति चेत्तदूदोषसदिष्णो रागान्ध- 
स्यैव गृहाण । अत॒ पव च अ्िसन्निति श्रतेरपि वेधान्य्दिसानिन्रु- 
सतरिष्साधनत्वमर्थो न कैघहिसाया अनिषटटसाधनत्वाभावोऽपीत्य- 
न्यन्न पनल्ख्वः । 
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पदेशात् , न च मरणाुक्रूरु्यापारमात्रं यदि हिसा तदा खज्जकारस्य 
कूपकतुश्च हि तकत्वापत्तिगेरुलम्मान्नभक्षणजन्यमरणे आत्मवधतवापत्तिश्चेति 
वाच्यम् । मरणोदेद्यकत्वस्यापि विरेषण्वात् , अन्योदेहयकक्षिप्तनारा- 
चहतत्राद्यणस्य तु वाचनिकं प्रायश्चित्तमिति चन्न द्यनवारणायादष्टा 

दवारकत्वेन विशेषणात् । अत एव काशीमरणाथं कृतरिवपूजादेरपि 
न दहिंसात्वम् | न च साक्षान्मरणजनकस्थैव हि हिंसां श्येनस्वु न 

विचतिः 

आतमवधित्वापत्तिरिति । ततः किमिति चेदत्र श्रतिः 
असुयां नाम ते रोका अंधेन तत्रसा वृताः। 
तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति येके चात्महनो सनाः ॥ 

मरणोदेश्यकत्वस्यापि विशेष गत्वारिति । णवं च खडगकतुं 
कूपकतुश्च व्यापारस्य मरणानुङ्कृखत्वेऽपि मरणो श्यकत्वाभावेनोक्त- 
दोषानवकाशादिति हदयम् । अन्यादेश्यकेति । ख गादयदुदेश्यकेत्यथंः 
नाराचो-बाणः। वाचनिकमिति। 

शिरकपाटी ध्वजवान् पिक्षाशी कमं वेदयन् । 
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि मितभुक् शुद्धिमप्ुयात् ॥ 

इत्यादिवचनबोधितसित्यथः 
क्येनवारणावति । श्येनस्य हिसात्ववारणायेत्यथंः । अद्रष्ठा- 

द्ारकस्तेनेति । श्येनस्यादरश्रदारेव शच्रनाशकत्वादिति भावः । 
काशि्मरणाथं ङतदिवपू नादेरिति । अचर भरतेन जनेन भोगि 
नापि योगिनामप्राप्यं शिवसारूप्यमाप्यते । तथा चागमः "काशी 
मरणान्मुक्तिःरिति । काश्यां तारकोपदेशात् । तत्र मरणं च 
तदधिष्ठातदरेवमहादेवङृपात एव भवतीति तटरसादाय युक्त- 
मेव तत्पू ननमिति भावः । एकाशङ्त्त-काशीमरणान्मुक्तिरिति वा- 
कयं श्रतिमाह-तच्चिन्त्यमनुपखम्भात्स्कन्दपुराणे दशनाच्च । नु (तरति 
शोकमात्मवित् श्ञानादेव तु क्ेवल्यं इत्यादि बहुटध्रतिप्रमाणात् 
श्वुतिस््रत्योविरोधे तु श्चुतिरेव गरीयसीत्यभियुक्तोक्तेश्च श्रतिषिरो 
धिस्प्रतिवचो हेयमेवेति चेद्राढम् ; परन्तु काश्यां मरणसमये परम- 
फारणिको भगवाश्छिवो नृणां कणमूले तारकमन्धरमुपदि शति तेन 
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तथा किन्तु तज्ञन्यापूवेमिति वाच्यम् । खज्जाघातेन ब्राक्षणे त्रणपाकप- 
रंपरया सते हिंसात्वानापत्तः । 

कोचततु श्येनस्य हिंसा फकं न तु मरणम् । तेन इयनजन्यख- 
ज्गघातादिरूपा दिंसाऽभिचारपदाथेः । तस्य च पापजनकत्वम् | अतः 

श्येनस्य वैधत्वात्पापाजनकतेऽपि अमिमपपं प्रतिसन्धाय सन्तो न 
प्रबतेन्त इत्याहुः । 

आचार्यास्तु आप्ताभिप्रायो विध्यथैः । पाकं कुया इत्यादावाज्ञा- 
दिरूपेच्छ(वा[चेत्ववदि्व त्रस्येच्छ।षाचिस्वं खाघतात् । एवं च स्वगे- 
कामो यजेतेत्यादौ यागः स्वर्गकामकृतिसाध्यतया आष्ट इत्यथः । 
ततश्च्तिष्टतेनेष्टसाधत्वादिकमनुमाय प्रवतेते । कलञ्ञभक्षणे तदभावान्न 
प्वतैते । यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाभ्युपैति तं प्रति विधिरेव तावद्ध 

विवृतिः । 
तच्वक्ञानं तस्माच्च मोश्च इति न काप्यनुपपत्तिः । 

केचित्त सवमेतदयुकतं श्चतिध्रमाणाभावात्। काशीमरणान्मुक्ति 
रित्यस्य काशीपुरे मरणान्मुक्तिरित्यपि रभसाथः। 

वास्तवस्तु काश्यते प्रकाश्यते ब्रह्म यस्यां सा काशी ज्ञानावस्था 
तस्यां मरणान्मुक्तिरिति दीप्व्यथकात्काशधातोच्युत्पन्नोऽयं काशी 
शब्द् इत्याहुः । 

न तथा-न सा्चान्मरणजनकः । ईिसात्वानापत्तेरिति । भवति 
च खडगाघातकतुर्दिसेति न स्चान्मरण जनकत्वं हिसारश्चणं शक्यम- 
भिधातुमिति भावः। वेधत्वात्-विधिविहितत्वात् , सन्त-आस्तिका 
न प्रवतन्ते-श्येनारििकमभ्यो न रोचयन्त इत्यथः । 

आचार्यास्तु--उदयनाचायास्नु । खाधवादिति । सवपिश्चया 
इच्छात्वेन विधिशक्तौ रछाघवादित्यथंः। पयंवसितमाह- एवं चेति। 
प्रवतत इति । यागादाविति शेषः । ईतिसाध्यवलवदनिश्राजन- 
 केए्साधनयागकर्ता स्वगंकाप्र इति निष्कषंः । तदभावात्-आ- 
पेषटत्वाभावप्रयुक्ते्रसाधनत्वज्ञानामावात् । नयु यदा वेदव- 
क्तैव कथिक स्वीक्रियते तदा कस्येच्छां लिङ बोधयेदित्यत 
आह-- यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाभ्युपेतीति । अलोकतिकं पुरुषा. 



मुलचन्द्रिकोपेता। २४९ 

श्व श्रुतिकुमायौः पुंयोगे मानम् । न च कर्रंस्मरणं बाधकम् , कपिरुक- 
णादादिमिरयषयन्तं कवैस्भरणस्येव प्रतीयमानत्वात् । अन्यथा स्मृती 
नामप्यकपुकव्वापत्तेः , तत्रेव कंतस्मरणमस्तीति चेददेऽपि (छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्मात्" इव्यादिकतस्मरणमस्तयेव । एवं “प्रतिमन्वतरं चेषा 
श्रतिरन्या विधीयते” इत्यपि द्रष्टव्यम् 

विज्रतिः। 
्थोपायं वेर्यनेनेति वेदः बुरुषस्यायमित्य्थं तस्येदमित्यणि पुरूषस्व- 
रं पोरुषेयशब्दा्थः। कपिलादिनये ईशवरानङ्खीकाराद्धेद स्य पुरुष्विशे- 
षेश्वरनिर्मातृत्वाभावेनापोरषेयत्वं निर्विवादसिदम्। तथाच सूजनं- 
(न पौरुषेयतं तत्कतुः पुरूषस्याभावादिति' ॥ तावत्य्रथमं, वाषया- 
रंकारे वा । मानमिति । यथा कूमारीगमदशंनात्पुंयोगायुमानं तथेव 
विधिगमितश्चरतिवाक्यदशनादीश्वरयोगायुमानमेवं च विधिवाक्यस्येव 
वेदवक्तुरीश्वरे प्रामाण्यमित्यभिसखंधिः। पुना रेकते-न.चेति । कज- 
स्मरणं, मह षिभिः श्रतिकतुरयुर्टेख दव्यथः। कपिरुकणादादीत्यादिना- 
गोतमादेः संग्रहः । कतुस्मरणस्य-तकतुकत्वबोधकस्प्रतेरित्यथः। 
विपक्षे दोषमाह --अन्यथेति । तरतेरकतृंकः्वस्वीकार इत्यथंः । तज्रेव- 
स्उतिष्वेव, कतृस्मरणं - तत्तत्स उृतिकतंनामनिदे शः । वेदेऽपीति । वेद- 
दस्य दौ भागौ मन्धो ब्राह्मणं च। वथा चापस्तंबः--'मन्ब्राह्यणयोवंद- 
नामधेयमिति । परंतुभयोमध्ये मंज्नमाग पव वेदतेनातिपरसिद्धयत्यत- 
स्तमेषोदाहरति-छन्दांसीति । 

तस्मा्ज्ञारस वहतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जनिरे कस्माद्यज्ञुस्तस्मादजायत ॥ 

दति समग्रो मंज्रः। इत्यादीत्यादिना +ऋण्वेद् पवाग्नेरजायत यज्ञु- 
वशो घायोः सामयेद आदित्यात्” इत्यादेः संग्रहः । इत्यपीति । 
इति स्छठतिवाक्यमपि श्रुतेः सक्रतृकत्वे मानमित्यथंः । स्वयंभूरिकि। 
स्वयं यवतीति स्वयंभूवंद विशेषरणमेष भगवानित्यपि । इति तु-इति 
मारतं त्। स्तुतिपाश्रमिति। स्तुतिपरमेव न स्वाथे तात्पर्याधायकमपीति 
भावार्थः । भ्रमादिसखंभवादिति । उच्चारणीयवाक्याथंगोचरो श्रमः । 
प्रमादधिप्रिप्सादिकमादिषदात् । तेषां पुरुष्रधमंत्वादिस्य्थः । निर्दोष- 
त्वादिति । दोषाभ्रमादयो रागद्धेषमोहा वा त ईश्वरे नैव सन्ति । 

२२९ 



कि 
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स्वयमूरेष भगवान्वेदो मीतस्सवया पुरा | 
शिवादि क्रषिपयेन्ताः स्मर्तारोऽस्य न कारकाः ॥ 
इति तु वेदस्य स्तुतिमात्रम् । न च पौरुषेयत्वे अ्रमादिसंमवाद्ध- 

प्रामाण्यं स्य।दिति वाच्यम् । नित्यसवेज्ञतवेन निर्दोषत्वात् । अत एव पु- 

हषान्तरस्य भरमादिसंभवान्न कपिरदेरपि कत्तं वेदस्य | किञ्च व- 
णोनामेवानि्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वास्युतरां तत्सन्दभे्य वेदस्यानित्यल- 
मिति सक्षपः। 

उपादानस्येति | उपादानस्य समवायिकारणस्याध्यक्षं प्रत्यक्ष 

रदृत्तौ कारणमिति । 
निवृत्तिस्तु भवेद्रेषाद्ट्िष्टसाधनताधियः ॥ १५१ ॥ 
निवृत्तिरिति । द्विष्टसाधनताज्ञानस्य निति प्रति जनकत्वमन्व्- 

यव्यतिरेकास्यामवधारितमिति भावः ॥ »४९-१५१ ॥ 

यत्नो जीवनयोनिस्त॒ सवंदातीद्धियो भवेत् । 
यन्न इति । जी वनयोनियल्लो यावज्ीवनमनुवतते। स चार्तीद्धियः। 

विघुतिः। 
रागाज्ञानादिभिवंक्ता श्रस्तत्वादनरृतं बदेत्। 
ते चेश्वरे न विद्यन्ते स वब्रथात्कथमन्यशथा ॥ 

इत्याद्यागमादिति भावः । अत प्व-पुरुषरे नित्यसर्व॑ज्ञत्ववि- 
रहादेव । कपिखादेरित्यादिना कणादगोतमेः संग्रहः । वक्ष्यमाण- 
त्वादिति । 'तस्मादरिव्या एवेति वणः सतर मतं हि नः” इत्यनुपदमेव 
मूखुङ्लाभिधास्यमानत्वादित्यथः । सुतरामिति । चदा वर्णां अनित्या- 
स्तदा तैराभ्यमाणं पदमनित्यं पदैरनित्यैरारभ्यमाणं वाक्यमनित्यं वा- 
वयेरनित्येरारभ्यमाणः संदर्भोऽप्यनित्यः न शशुक्ठेस्तन्तुभिरारभ्य- 
माणः पटः शुक्लो भवतीति भावः । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति । दिषए्साधनताक्ञानाभावे नित्रस्यभाव 
इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामित्यथंः ॥ १४९ ॥ १५० ॥ १५९ ॥ 

जीवनयोनियतनः-जीवनकारणीमूतभ्रयत्नः। स॒ चातीन्द्रिय इति। 
इन्द्रियाण्यतिक्रम्य वतेते यः सोऽतीन्द्रिय इन्द्रियागोचर इति यावत् । 



मूखचन्द्रिक)पेता। २५१ 

तत्र प्रमाणमाह- 

शरीरे प्राणसंचारे कारणं परिकीर्तनम् ॥ १५२ ॥ 
दारीर इति । प्राणसंचारो हि अधिकश्वासादिः यललसाध्यः । इत्यै 

च प्राणसंचारस्य सवस्य यल्लसाध्यत्वानुमानासत्यक्षयलवाधाचचाती- 
द्िययन्ञसिद्धिः । स एव जीवनयोनिय्ः ॥ १५२ ॥ 

गुरुत्वं निरूपयति- 

अतीन्धियं गुरुत्वं स्या्परथग्यादिद्ये तु तत् । 
अनित्ये तदनित्यं स्यान्निःये नित्युदाहुतम् ॥ १५३ ॥ 
तदेवासमवायि स्यात्पतनास्ये तु कमभि । 
अतीन्द्रियमिति । अनित्य इति। अनिः्ये वणुकादौ तदु गुरुत्वम- 

समवामि-असमवायिकारणम् । पतन।ख्य इति । आद्यपतन इत्यथः | 

द्रवत्वं निरूपयति-- 

सांसिद्धिकं द्रवत्वं स्यानेमित्तिकमथापरम् ॥ १५४ ॥ 
सांसिद्धिकं त॒ स्र द्ितीयं क्षितितजसोः। 
सांसिद्धिकमिति । द्रवत्वं द्विविध-सांसिद्धिकं नैमितिकं चेति । 

दवितीयं -नेमित्तिकम् । 
परमाणो जले नित्यमन्यत्रानित्यञ्ुच्यते ॥ ९५५ ॥ 
परमाणाविति | जख्परमाणो द्रवत्वं नि्यमित्यथः । अन्यत्र प्र- 

थिवीपरमाण्वादौ जल्द्यणुकादौ च द्रबत्वमनित्यम् । कुत्रचित्तेजसि 
इत्रचिस्थिग्यां च नेमित्तिकं द्रवत्वम् । १५२-१५५ ॥ 

विघ्तिः। 

तत्र-जीवनयोनियतने । प्राणसंचार इति । मुखनासिकास॑चारी 
घोयुः प्राणस्तस्य संचारः । अधिकश्वासादिरिति । पलायमानानां 
प्रयत्नाधिक्येन श्वासाधिक्यमयुमवसिद्धमेव । स पएव-प्राणसंचारका- 
रणत्पेनानुमीयमान पव ॥ १५२ ॥ 

तेजसि-स्व्णादो, पृथिव्यां--घृतलाक्चादौ ॥ १५२-१५५ ॥ 
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नैमित्तिकं वहियोगात्तपनीयधृतादिषु । 
नैमित्तिकमिति । बहीति । अभिसेयोगजन्यं नेमित्तिकं द्रवत्वम् । 

तश्च सुवर्णादिरूपे तेजसि धृतजतुप्रभृतिप्रथि्यां च वतत इत्यथः । 
द्रवत्वं स्यन्दने हैतुरनिमित्तं सङहे तु॒तत् ॥ {५६ ॥ 
द्रवत्वमिति । हेतुरिति । असमवायिकारणमिस्यथः । संम्रहे स- 

क्कादिसंयागविरेषे तद्रवत्वं स्हसहितमिति बोद्धव्यम् । तेन दत- 
सुवण।दीनां न संम्रहः ॥ १५६ ॥ 

शह निरूप्यति- 

स्नहो जले स्र नित्यो ऽणावनिस्यो ऽवय विन्यसौ । 
तेकान्तरे तस्रकषादहनस्यानुकूलता ॥ १५७ ॥ 
केह इति । जरे इति । जरु एवेत्यथैः ¦ असौ सेदः । नच प्र- 

थिम्यामपि तेरे सेह उपरुभ्यते, न चासौ जलीयः- तथा सति दह- 
नप्रातिकूट्यं स्यादत आह तैरान्तर इति । तस्रकषौत्-सद प्रकष।त् । 
तेरे उपरभ्थमानज्ञेहोऽपि जरीय एव । तस्य प्रढृष्टसवादभेरानुङ्ूस्य- 
म । अपकृष्टस्ञहं हि जलं वाहं नाशयतीति भावः ॥ १५७ ॥ 

संस्कारं निषूपयति- 

सस्कारभेदो वेगोऽथ स्थितिस्थापकभावने । 

विवृतिः। 
तश्च-नेमितिकद्रवत्वं च । 
तेन- स्नेदसदहितद्रवत्वस्य निमित्तत्वकथनेने । न संग्रह इति । 

हुतखुवर्णादी स्नेहसहितद्रवत्वाभावादिति भावः ॥ १५६ ॥ 
असो- तैले प्रतीयमानः स्नेहः । जटीयः- सैलान्तर्वतिजलीयः। 

दहनप्रातिक्रल्यप्रसङ्ादिति । प्रातिक्ूस्य-नाशः । द्टनप्रातिङ्ूल्ये 
संयोगसंबंधेन जखस्य कारणत्वादिति माषः । रसतेहप्रकर्षादिति । 
प्रकषं-आधिज्चम् । तस्य-जटलीयस्नेहस्य, प्रङृष्स्वात्--उत्करत्वात् , 
हिरवधारणे ॥ १५७ ॥ 
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संस्कारेति । वेगस्थितिस्थापकमावनाभेदात्संस्कारक्षिविध इत्यथः । 
मूतंमात्रे त॒ वेगः स्यात्कमंनो वेगजः कचित् ॥ १५८ ॥ 
मूतंमानत्र इति । कमैजवेगजमेदाद्रगो द्विविध इव्यथः । शरीरा- 

दौ हि नोदनजनितेन कमणा वेगो जन्यते । तेन च पूर्वकर्मनाशस्तत 
उत्तरं कम । एवमग्रेऽपि । विना च वेगं कर्मणः करमप्रतिबन्धकत्वा- 
पूप्रकमेनाश उत्तरकर्मोखत्तिश्च न स्यात् । यत्र वेगवता कपालेन ज- 
नित घटे वेगो जन्यते स वेगजो वेगः ॥ १५८ ॥ 

स्थितिस्थापक संस्कारः कितो केचिचतुष्वपि । 
अतीद्धियोऽसौ विज्ञेयः कचित्स्पन्देऽपि कारणम् ॥१५९॥ 
स्थितिस्थापकेति । अवीन्धिय इति । आकृष्टशाखादीनां पर्त्यिागे 

पुनगेमनस्य 1श्थातस्थापकसाध्यत्वात् । केचिदिति । चतुषु क्षिव्यादिषु 
स्थितिस्थापकं केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः। असो -स्थितिस्था- 
पफ़ः । कचिदाङ्ृष्टशाखादौ ॥ १५९ ॥ 

भावनाख्यस्तु सस्काय जीषरहटत्तिरतीद्धियः। 
उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत् ॥ १६० ॥ 
भावनाख्य इति । तस्य- संस्कारस्य । उपेक्षात्मकन्ञानात्संस्कारानु- 

त्प्तरुपेक्षानाव्मक हइद्युक्तम् । तत्संश्चयात्तस्यानुत्पततर्निश्वय इत्युक्तम् । 
तेनोपेक्षान्यनिश्चयत्वेन संस्कारं प्रति हेतुतेति भावः| ननु स्मरणं प्र- 

विवरतिः। 
तेन च-वेगेन च, ततः-पूवंकमंनाशोत्तरम् , उत्तरकमं--वेगान्तरो- 

त्पत्तिः । कमंणः-पूरत्॑कमं गः, कमंप्रतिबन्धकत्वात्-उत्तरकमंप्रतिवं- 
धकत्वात् ॥ १५८ ॥ 

पुनगंमनस्य-पूर्चवदवस्थानस्य, अत पवान्वथंयं संज्ञा स्थित- 
घतस्थापयतीति व्युत्पत्तेः । तदप्रमाणमिति । प्रमाणव्यतिरेकेण च न 
किञ्चिदस्त प्रसिद्धधास्पदमिति भावः ॥ १५९ ॥ 

उपेक्षा-वस्त॒तत्वानवधारणम् , तस्य-संस्कारस्य । हत्थं चेति । 
भ्रति गदितदिशोपेक्षाक्ञानतः स्परणय्युदासे चेत्यथंः । धस्तस्थितिमाह 
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तयुपेक्षान्यनिश्चयसेन हेतुत्वम् , तेनोपेक्षादिस्थले न स्मरणम्, इत्थं च 
संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेनैव देतुता्त्विति चेन्न । विनिगमनाविरहेणापि सं- 

स्कारं प्रति उपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुतायाः सिद्धलरात् । किश्चेपेक्षा- 
स्थरे संस्कारकल्पनाया गुरुतात्संस्कारं प्रति चोपेक्षान्यनिश्चवयतेन हे- 
तुतायाः सिद्धस्वात् ॥ १६० ॥ 

स्मरणे प्रत्याभेक्नायामप्यसा हेतुरुच्यते । 
असो- संस्कारः । तत्र प्रमाणं दर्शयति -स्मरण इति । गरतः स्म- 

रण प्रस्यभिज्ञानं च जनयत्यतः संस्कारः कर्प्यते विना व्यापारं 
पूवोनुभवस्य स्मरणािजननासामथ्यासस्वस्वम्यापारान्यतराभावे कारण- 
त्वासंभवात् । न च प्रत्यभिज्ञाया: सस्कारजन्यत्वेन स्मृतित्व पक्तिरिति 

वाच्यम्। अप्रयोजकत्वात् । 
परे त्वयुदबुद्धसंस्कारास््यभिज्ञानुदयादुद्नुद्धसंस्कारस्य हेधुत्वापेक्षया 
तत्तर्स्मरणध्येव प्रत्यभिज्ञा प्रति हेतुस्व कर्प्यत इत्याहुः । 

अदृष्टं निरूपयति- 

धमाधमावदृष् स्याद्धपेः स्वगोदिसाधनम् ॥ १६५ ॥ 
गङ्ास्नानादियागादिव्यापारः सतु कौोतितः। 
धर्माधमाविति । स्वगौदीति । स्वगादिसकलसुखानां स्वगेसाध- 

नीमूतरारीरादीनां च साधनं धमे इत्यथेः | तत्र प्रमाणं द्चैयितुमाह 
यागादीति । यागादिव्यापारतया घमः कल्प्यते । अन्यथा यागादीनां 

विश्रतिः। 

किचेति । उपेश्चान्यत्वेन--उपेक्चान्यनिश्चयत्मेन । सिद्धत्वादिति। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति शेषः ॥ १६० ॥ 

तघ्र- संस्कारे । स्वस्वत्यापारेति । स्वं-कारणं, स्वो व्यापारः। 
अप्रयोजकत्वादिति । संस्कारमात्रजन्यत्वाभावादित्यथंः। 

परे त~-चिन्तामणिङूतस्त । 
स्वगादिसकलसुखानामिति । तथाच ्यतोऽभ्युदयनिःशेयस- 
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चिरविनष्टतया निन्यापःरतया च काटान्तरभाविस्वर्मजनकत्वं न 
स्यात् । तदुक्तमाचर्थैः-- 

चिरध्वस्तं फखायारं न कमोतिशयं विना । इति । 

ननु यागध्वेस एव व्याप।रः स्यात्, न च प्रतियोगितद्धसयो- 
रेकत्राजनक्वम् सवत्र तथास्वे मानाभावात् , न च तन्मते फञानन्त्यं 
मन्मते चरमरूफस्यापूव्रनाशत्वान्न तथात्वामित वाच्यम् , का्विरोषस्य 
सहकारित्वादित्यत आह -- गङ्गासरनेति । गङ्गाज्ञानस्य हि स्वगजन- 
कत्वे ऽनन्तानां जक्संयोगघ्वंसानां व्यापारत्वमपेक््यैकमपूवंमेव कर्प्यते 
लाघवादिति भावः | 

विभ्रतिः। 

सिद्धिः स धमः इत्यत्र तात्पयंमस्ति । ननु कोऽयं धर्मो नाम न 
हि तत्र लक्षणं प्रमाणं वास्तिन च तदुभयन्यतिरेकेग कििद्स्तु 
प्रसिद्धयतीत्याशंकमानं प्रति धमंस्य टश्चणमुक्त्वा तत्र प्रमाणमपि 
दशयति-तत्रेति । धमं इत्यथः । यागादीति । प्रीत्यवच्छिन्नसमन््रकः- 
द्रव्यत्यागो यागः। अन्यथा-घर्माभावे, कालान्तरभाविस्वगं जनकत्वं 
ताद्रशस्वर्गनिषएठजन्यतानिरूपित जनकः, यागादेनं स्यात् नध्त्वत्पू- 
वंवतिन एवं जनकत्वोपगमश्च यतः । अन्राथं उदयनाचायाणामपि सं- 
मतिरित्याह-तष्टुक्तमिति । बिरध्वस्तं-कमं, अतिशयमपू्मन्तरेण, 
फलाय-फरोत्पादनाय उत्तरपदलोपो ऽ दशव्यः । गम्यमाना्थस्याप्र- 
योग पव रोष इति केयटः 1 नाटं-न समर्थमिति पद्याथः। व्यापारः 
स्यात्-यागध्वंस पव तदुव्यापारोऽस् । तदध्वंसेति। प्रतियोभिध्वंसे- 
त्यथः । तथात्पे-तयोरेकच्न जनकत्वानङ्खीकारे । त्वन्मत इति । यागध्वं- 
सस्य व्यापारत्वस्वीकनलुस्तव मत इत्यर्थः । एवं मन्मते धम॑स्य व्या- 
पारत्वस्यीकतुमंम मत इत्यथः । तयात्वं-फखानन्त्यरूपदोषत्वम् । 
सहकारित्वारिति । फटस्येति शेषः । तथा च न फल नन्त्यरूपदोषा- 
पत्तिरिति ध्येयम् । गङ्कास्मानस्य-सवाङ्गी गगंगाजरसंयोगखक्षणस्य । 
पएकमपूवंमिति । तश्च धमं पव नाधमः-प्रकृतसंगतेः । चिरध्वस्तस्य- 
यागादिकमंण इति शेषः 
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नतु ध्व॑सोऽपि न व्यापारोऽस्तु, न च निर्व्यापारस्य चिरध्वस्तस्य 
कथं कारणत्वमिति वाच्यम् , अनन्यथासिद्धनियतपूवेर्तित्वस्य तत्रापि 
सत्त्वात्, अव्यवाहितपृवेवतित्वं हि चक्षुःसंयोगदेः कारणत्वे न तु 

सवेत्र काय॑कालभृत्तित्वमिव समवायिकारणस्य कारणत्वे इत्यत आह - 

कमेनान्नाजलस्पश्चोदिना नार्यस्त्वसौ मतः ॥ १६२ ॥ 
कर्मनारोति । यदि ह्यपूवं न स्यात्तदा कमेनाश्चाजरस्पशौदिना 

नादयत्वं धर्मस्य न स्यात्, नहि तन यागदेनीश्चः प्रतिबन्धो वा कतु 
दाक्यते तस्य पूवमेव वृत्तत्वादिति । एतेन देवताभ्रीतिरेव फर्मित्यपा- 
स्तम् । गङ्गाल्लानादो सैत्र देवतापरीतेरसंभवाच । देवतायाश्चेतनसवेऽपि 
तसपीतेरनुदेदयत्वात् । प्रीतेः सुखस्वरूपतवेन विष्णुप्रीर्यादौ तदसंमवात् । 
जन्यसुखादेस्तत्राभावात् । तेन विष्णुप्रीतिजन्यलेन पराभिमतस्वगादिरेष 

विष्णुप्रीतिशब्देन रक्ष्यते ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 

वित्रतिः। 

कारणत्वम्-स्वगदिकारणत्वप्, तत्रापि-यागादावपि, कारणत 
इति । रूपादिप्रत्यक्ं पतीति शेषः । अपुर्व-यागादिलन्यमपृरधम् । करम॑- 
नाशाजटस्पशदिनेति । आदिशब्देन कीतंनभोगतच्वक्ञानादेरुपग्रहः । 
धर्मस्य न स्यादिति । तथाच कर्मना्ाजलस्पर्शादिनासश्यतावच्छेदक- 
निवंचनानुरोधेन धमंसिद्धिः। कमंनाशाजटलस्परशादिना धर्मस्य ना- 
श्यत्वं स्मयते- 

कमं नाशाजटस्पर्शात्करतोथाषिलङ्घनात् । 
गण्डकीबाहुतर्गाद्धमंः क्षरति कीतंनात्॥ 

तेन-कमम॑नाशानदी नलस्पर्शादिना । तस्य-यागादेः, पूर्वमेव -क्म- 
नाशाजलस्पर्शादितः पू॑मेव । वृत्तत्वादिति । उत्पन्नत्वादिनष्रा- 
स्चेत्यर्थः । चिन्नकाखवरत्तिपदाथानां प्रतिवध्यप्रतिकं॑धकमाघस्य 
नाष्यनाशक्भावस्य च सवंथाऽसमं नसत्वादिति मावः । कलमुप- 
योगः । तस्प्रीतेः-देवताप्रीतेः । वदसंभवाद्-सुखरूपप्रीव्यसंभवात्। 
तत्र-विष्ण्वादौ । पराभिमतेति ।.मीमांसकाभिमतेत्यथंः॥ १६१।१६२॥ 
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अधर्मो नरकादीनां हेतुर्मिन्दितक्रमेजः । 
अधमं इति । नरकादिसकष्दुःखानां नारकीयश्चसरादीनां च 

साधनमधमे इटयथः । 

तत्र प्रमाणमाह-- 
प्रायश्चित्तादिनाश्योऽसौ जीववृत्ती विपी गुणो ॥ १६३ ॥ 
प्रायध्ित्तेति । यदि धर्मो न स्यात्तदा प्रायधित्तादिनाश्यखं 

न स्यात् । नहि तेन व्रह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा विधात 
शक्यते-तस्य पूवमेव विनष्टसखादिति भावः । जीवेति । ईश्वरस्य धमा- 
धमोमावादिति भावः ॥ १६३ ॥ 

हमौ तु व।सनाजन्यौ ज्ञानादपि विनयतः ! 
विवृतिः । 

तच्न~अधमं, अधमंः-पापम्। प्रायशिस्तादिनेति। आदिना भोयपरि. 
ग्रहः । नाश्यत्वमधर्मस्य क्वचित्तथेव पाटः । प्रोयथित्तादिनाश्यता- 
वच्छेदकनिवंचनानरोधेनाधमसिद्धिः । प्रायः पापं विजानीयाच्िन्तं 
तस्य विशोधनभिति' स्तिः तेन-प्रायश्ित्तादिना । विधातुं शश्ष्पत 
ति । धद च कामतो ब्रह्महननादिकिषयकं बोध्यम् । "कारतो घाद्यण- 
वधे निष्डृतिनं विधीयते' इतिस्मरणात्। ध्यो ् यजानन्नपि ब्राह्यणं हन्यात् 
सुरां वा पिबेत्सोपि मन्ये पतितः स्या"दिति मदाभाष्थकारस्त्वकामतो 
घ्राह्मणवधे निष्डत्यमावमादह । तस्य-च्रह्मटननादेः, पूवमेष-प्रायश्िया- 
दितः पूवमेव, ईश्वरस्य-परमात्मनः + धर्माधम्राभावादिति । 

तत्र यः परमात्मा हि स नित्यं निगणः स्शरतः। 
कर्मात्मा पुरुषो योऽसौ मोक्षबंधैः स युज्यते ॥ 

निगुंणो-गुणाभिमानशन्यः । गीतायां गुणाभिमानद्ून्यतयैव 
गुणातीतत्ववचनात् 1 ईश्वरजोवथोरिच्छादिगुणसाम्येऽपि तदनभि- 
मानाभिमानाभ्यामेव निगुणत्वसगुणत्वसिद्धेश्च । यद्वा कार्येण का- 
रणानुमानात्कायं हि सुखदुःखादिकं तश्च नास्त्येवेश्वरे तस्य सुख- 
दुःखाद्यननुषद्धित्वश्रुतेः । “अनश्नन्नन्यो ऽभिखाकशीतिः इति ध्रत्थापि 
जीषम्पम्यस्ुखदुःखादिभोक्तृत्वस्येश्वरे प्रतिषिद्धत्वाश्च ॥ १६२३ ॥ 

रर 
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इमी- धमधम । वासनेति । अपो ज्ञानिना कृते अपि सुङकृतदु- 
पकृत्कमेणी न फलखयालमिक्ति भावः । ् ञनादपीति । अपिना भोगप- 
स्मह: । ननु तत्त्वज्ञानस्य कथं धमोधर्मनाराकलम् ? "नाभुक्तं क्षीयते 
कमे कल्पकोटेश्चतेरपि, इति वचनविरधात्, इत्थं च तश्वन्ञानिनां 
शिति फाकव्यूहेन सकख्कर्मेणां भोगेन क्षय इति चेन्न | तत्र भोगस्य 
वेदबोधितनाशकोपरक्षकतात्, कथमन्यथा प्रायञ्ित्तादिना कर्मणां 

नाञ्च; । तदुक्तमू--'नामिः सवैकर्माणि मस्मसालुरुतेऽजुन ॥ 
विच्रतिः। 

वासनेतीति । वासना-संस्कारः, स च पुरुष एव नेश्वरे । 
क्टेशकमंविपाका्ेर्वासनाभिस्तथेव च । 
अपरा्षटमेवाह पुरषं हीश्वरं प्रतिः ॥ 

दति योगियाज्ञवर्क्यादिभिरीश्वरपाधो संस्कारस्य प्रतिषिद- 
त्वात् । जञानिना-तच्वज्ञानवत, । सुरतदुष्छतकर्मणीति। सुरतं ~पुण्यं, 
दुष्छृतं-पापं, कमं परत्येकममिसंबध्यते। फलाय-स्वस्वफलमुत्पादयितं, 
मालं-न समर्थं जन्मादिविपाककारणेनेत्यथः । अच्छ कि मानमिति 
खेत्-'यथा पुष्करपलाश आपो न शिष्यन्ते पवमे्वंबिदि कमं न 
रिरुष्यतेः शति श्रुत्या क्षानिकूतकमणां फलाभावश्रवणमेव गृहाण 1 
न क्षानमाश्रेम किन्तु मोगेनापि तद्विनाशः शक्यखंभावन दत्याहाये- 
नाह--अपि नेति । तथाच ब्रह्मसु -मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संप- 
तै } अस्यार्थः-इतरे पुण्य यापे धर्माधर्पाचित्यर्थः। म ज्ञानमात्रेण 
किन्तु भोगेन क्षपयित्वा नाद्रायित्वा समाप्येति यावत् । संपद्यते 
बंघराहित्येन कैवल्यभाजनं संपद्यते कानीति शोषः । कश्चित्तु इतरे इति 
ज्ञानिन शत्यंस्य विशेषणमिति बथ्राम । कथमिति विरोधे । विरोधमेव 
दरशंयति-नाभुकतमिति । शत्थंच-भोगेनेव कर्मणां नाश्यत्वस्वीकारे च, 
कायव्यूहेन सकलकममंश्षयकारित्वं भोगेन तस्वक्षानिनां स्मयंते-- 

तसवज्ञानी शरीराणि करोति विकरोति च। 
पराप्नुयाविषयान कौश्ित्कैशिदुप्रं तपश्चरेत् ॥ 
संहरे पुनस्तानि सूर्यो रशिपिगणानिष ॥ 

वच्र-नयुकमित्यन्र, मप्मस्य-मोगपदस्य । अन्ययेति। मोगववस्यपे- 
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क्षीयन्ते चास्य फमांणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । इति च । 
ननु तच्वज्ञानिनस्तदिं शरीरावस्थानं सुखदुःखादि चन स्या- 

उज्ञानेन च स्वेषां कमणां नाक्चादिति चन्न | प्रारल्पेतरकमंणामेव गा- 
शात् । तत्तच्छरीरभोगजनकं हि - यत्कमे तस्पारन्धं तदभिप्रायमेव 
नाभुक्तमिति वचनमिति । 

शब्दं निदपयति-~ 

शाब्दो ध्वनिश्च वणेश्च मृदङ्गादि भयो ध्वनिः ॥ १६४ ॥ 
कण्ठसंयोगादिजन्या बणोस्ते कादयो मत्ताः । 

विघतिः। 

वबोधितनाशकेोपलक्षकत्वानङ्ीकार इत्यथः । रष्रत्यादयोप्येनमथंमनु- 
श्राहयन्तीत्याद-तदुक्तमिति । क्ञानाध्निरिति । मयूरयंसकादिसमासो 
रूपकं च । पुनः प्ररोह सति देष्ान्तरोत्पत््या ज्ञानिदेदस्य चरमत्वानुप- 
पत्तिरिति तु नाशंकनीयम्- 

बीजान्यर्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः। 
ज्ञानदग्धैस्तथा नात्मा कमंभिजःयते पुनः ॥ 

इति रप्रतेः । ज्ञानदण्धैः कमंरूप्वीजेदं तुभिरात्मा देहे न पुनरुत्पद्यव 
इत्यर्थः । विविधयोनिहेतुशुभाशुभकमंसु थत्र रागादिरन्तकार उदुवु- 
दस्विघ्रति मरणानन्तरं तामेव थोनि जीवः प्राप्नोति नेतरामित्यन्व- 
यव्यतिरेकाभ्यां कमंवद्वागादिदोषोऽपि विपाकहेतुः। तथाच श्रूयते- 

"तवेव सूः सह॒ कमंणेति लिङ् मनो यत्र निषक्तमस्य । 
न्तं विधा कर्मणी समन्वारभेते पू्॑प्रज्ञा चेतिः । पवं च कमंवव्रा- 
गस्यापि भस्मीकरण ज्ञानाग्निनोष्यभित्यखिकं निमंलम् । क्षीयन्ते चास्य 
कर्मा मीति । यस्य-जीवस्य, ततश्च मोक्षः । यदाह पञ्चरिखाचायः- 

आद्यस्तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंश्षयात् । 

कमंश्वयान्ततीयस्तु व्याख्यातं मोक्चखक्चषणम् ॥ इति। 

सवेर्षा-प्रारन्धसंचितानां । प्रारब्धेतरेति । प्रा रब्धातिरिक्तकमं- 

स्तेन क्ञाननाश्यतायाः करव्यत्वादित्यथः । तत्तदिति । नरदेवावीत्यथंः 1 

तद्भि्रायमेव-प्रारग्धकर्माभिपायमेव, न सवंक्रमाभिभरायमित्येव- 
काराथंः। 
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सवैः शब्दो नमोब्रत्तिः रोघ्रोप्पन्नस्तु गृहते ॥ १६५ ॥ 
वीचीतरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता । 
दाब्द इति । नभोवृत्तिराकाशसमवेतः। दृरस्थरब्दस्याग्रहणादाह~ 

्रोत्रेति । 
नमु मृदङ्गा्यवच्छदेनोत्पन्ने शब्दे श्रोत्र कथमुखत्तिरत आह - 

वीचति । आयचब्दस्य वर्हिदश्षदिगवच्छित्नोऽन्यः शब्दस्तमैव शब्देन 
ज्यते | तेन चापरस्तव्यापकः । एवं क्रमेण श्रोत्रोखन्नो गृह्यत इति । 

कदस्बगोख्कन्यायादुप्पत्तिः कस्यचिन्मते ॥ १६६ ॥ 
यदम्बेति । माच्शब्दादशदिश्चु द्य शब्दा उत्पयन्ते । तेश्या- 

न्ये दश्च शब्दा उत्पद्यन्त इति भावः | अस्मिन्मते गोरवादुक्तं कस्य- 

चिन्मत इति ।॥ १६४ ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 

ननु शब्दस्य निव्यत्वाहुत्पत्तिकथनमसंगतमत आह-- 

उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता । 

विघुतिः। 

कोचितपृयिव्यादिपश्चके शब्दमिष्छन्ति केचित्पुनः पृथिव्यामेव 
दाब्दमिच्छन्ति तन्मतं निराचिकीषुंराह नभोवृत्तिरिति। अस्थैव च 
विवरणमाकाशसमवेत इति । 

श्राज-घ्राघदेशे, खदङ्कादीत्याद्ध्नि मरीवणुवीणादेः परिग्रहः । 
अन्यः तीयः । तस्माच्च चरमदाःकषपयन्तं शब्द् सः । श्रो्ात्पन्नः- 
श्रा दच्छदेन।तठनः। 

सस्मिन्मते-कदम्यगोलकन्यायेन हाव्दजशव्दाङ्खीकतृमते। गौरवा- 
दिति । अनर्कशब्दतत्प्रागभावादिकल्पनागीौरवादित्यथंः । रखाधवानु- 
खंधानद्रेण प्रन्थकारणाध्र मते न स्वरसः प्रकाशित ति भावः 
॥ १६४ ॥ २६५ ॥ १६६ ॥ 

नन्विति । शाच्दिकानामुटूरकनम् । तेष्रामयमाशयः । प्रत्येकव- 
णाद्थध्रतीतिनं भवति युगपन्मेलनस्याप्यसंभव। -- तस्तेवंणव्य- 

ग्यः स्पाराःयः शनभ व्यस्यते नायतं स निव्यः । शब्दा- 
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उत्पन्न हति । शब्दानाभुखादविनाशचप्रत्ययश्चाित्वादनित्यत्व- 
मिस्वथः । 

ननु स एवायं ककार इच्याद्िप्रत्यभिज्ञान च्छब्दानां निव्यत्वम् , 

इत्थं चोत्पादविनाश्बुद्धिभेमस्पैवेत्यत आद- 
सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवलम्बते ॥ १६७ ॥ 
सोऽयं क इति । साजत्यमिति | तत्र प्रत्यभिज्ञानस्य तत्सजाती - 

यत्वं विषयो न तु तव्यक्टयभेदो विषयः-उक्तप्रतीतिविरोधात् । इत्थं 
च द्वयोरपि प्रती्योरभ्रमत्वमिति ॥ १६७ ॥ 
ननु सजात्तीये सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा कुत्र टष्टेव्यत आद - 

विद्रतिः। 
नामुत्पादविनाशष्रत्ययेति । मेरीदण्डसंगादिभ्यः प्रादु्भवतः शब्दस्य 
प्रतीतिर्पत्यूदैव द्रश्यते एवं विनशतोऽपि । 

नन्विति । जेमिनीयादिमतमेतत्। प्रत्यभिज्ञानात्-निवांधप्रत्ययात्, 
भ्रमरूपा अर्थाच्छब्दानामिति । तत्स जातीयत्॑॑विषय इति । यद्यपि 
पुरोवतिनि पूवंदरष्टस्योभेदावगादिज्ञानं प्रत्यमिज्ञाटक्षणमुक्तमाचायस्त- 
थापि तत्सजातीयत्वमर्थोऽपि कटदपयि तुं शक्यतेऽभेद शब्दस्य शास्र 
बलात् तच्च ज्ञानं सोयऽगमिति । संस्कारेन्द्रियसंनिकषभ्यां च 
जन्यते तत्र॒ तत्ताशे संस्कार इदन्ताशे इन्दियसंनिकर्षो देतु- 
रिति भावः। तत्सजातीयत्तं ककार।दिसजातीयत्वम् । तदुप्यक्तय- 
मेदः--ककारादिव्यक्तयभेदः । उक्तप्रतीतिविसोधादिति । उक्तप्रतीतिः 
व्दानमुत्पादविनाशशारिप्रत्ययस्तद्धिरोधादिव्यथः । इत्थं च- 

सोऽयं क इति प्रत्यभिज्ञायाः सजातीयविषयताङ्खीकारे च। दयो 
रपीति। उत्पादृप्रतीतिप्रत्यमिन्ञारयारित्यथः । अभ्रमत्वं-घ्रमरूपा- 
भावत्वम् ॥ १६७ ॥ 

नन्वितिशंका । सजातीये-समानजातीये सद्र इति यावत् । 
सटरक्सट्रशसंवादिसजातीयायुवादिन' इति दण्डी । यदौोषधमित्यादि 
उत्तरम् । तदेवोपधमिति पत्यभिज्ञानवत्ककारादिप्रत्यभिन्ञानस्यापि 
साजाव्यावगादित्वमिति भावः । दृत्यादीत्यादिना यव गाथा मे- 
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तदेवाषधपित्यादौ सजातीयेऽपि दशनात् । 
तस्मादनिप्या एवेति बणांः सर्वे मतं हि नः॥ १६८ ॥ 

इति श्रीविन्वनाथपञओाननकृता कारिकावली समाप्ता ॥ 
~~~ (८ 

नादिति | यदोषधं मया क्रतं तदोषधमन्येनापि कृतमित्यादिदर्थ- 

नादिति भावः ॥ १६८ ॥ 

इति श्रीमहामहोपाध्यायविद्यानिवासभडचायेसुतश्रीविश्वनाथपश्च।- 

ननमट्।चायेविरचितायां न्यायशिद्धान्तमुक्तावल्यां गुणनिरूपणम् | 
॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 

विश्रतिः। 
्रेणोश्चारिता तामेवायमुश्चरति यदेव वाक य॑ त्वया पृव॑मुक्तं तदेवेदा- 
नीमपि ब्रषे इत्यदः संग्रहः ॥ 

मूटे सम्प्रत्युपसंहारेण स्वमतं निणयति तस्मादनिस्या इति । 
वथा चोक्तम्- 

उपक्रमोषसंशारावभ्यासोऽपूषंता कम् । 
अथंवदोपपत्ती च लिङ्क तात्पयंनिणंथये ॥ ६८ ॥ 

इतिश्रीविश्वनाधेति । श्रीमांश्चासो विश्वनाथ इति गन्धद्धिप श्व 
समासः । आत्मनामेत्यादिनिष्ेधात्स्वयं स्वनामोट्लेखो ऽयुक्त शति न 
शंक्यम् । तन्निषेधे उश्चारणाथंस्य ग्रहे रुपादानेन तस्थोश्वारणविषय- 
कस्ते ऽपि छेखने दोषप्रतिपादकत्वाभाषात् । अतएव सघंत्रान्ते ति 
आवत्स्यायनरूतौः इतिध्रीमदुदयनरङतोः शत्यादि तथ्रतध्रामियुक्ता- 
ना व्रन्थशृतालेखनं शेखी पारे शीखितं कश्ष्यते। पवमेव "विश्वनाथ- 
छृतिना सिद्धान्तमुक्तावली' ध्यातेन †करणाचलीमुदयनः इत्यादिकं 
चःध्यम् ॥ 

शुणनिरूपणमिति । स्यायशास्राभिमतानां गुणानां निरूपणं 
समाक्तमित्यश्रः । तेनेतरशास्ीयगुणारिरूपणेऽपि न क्षतिः । क्वचि- 
दितरनिकूपणं तु प्रासङ्धिकमिति शम् ॥ 
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विवुतिः । 
श्रीमानजिकटे जातो हरनाथो महामतिः । 
जश्लाते तस्य घूनू दौ फककिचन्द्रविहारिणो ॥ १॥ 
फकिचन्द्रस्य भायां तु तनयान्विनयान्वितान् । 
चतुरश्चतुरान्धमंकमयुक्तानजीजनत्॥ २॥ 
मोक्चरामं नहुरमिं मनसाराममेव च । 
सप्रति भवे निष्ठ" शिव दत्तमनीषिणम् ॥ ३ ॥ 
गोडवंशावतंसश्रीमोक्चरामनीषिणः। 
चत्वारस्तनुजा जाता मामक्यां मुवि विश्चताः॥ 8 ॥ 
ज्येष्ठः सवं गुणश्रेष्ठः भ छः सर्व॑स्य शावंभाक् । 
मूटचन्द्रो महोपाध्यायोपनामधरस्तु यः ॥ ५ ॥ 
तस्यायुजः छजञ्जरामः शाखाराममधुत्रतः। 
नेकीरामस्तथारामरूष्णमष्टो यथाक्रमम् ॥ द ॥ 
विद्यासागरशब्दाङ्कुखछज्जुरामेण शाखिणा 1 
शिवयोः रुपयाऽकारि हारिण्यस्तु सतामियम् ॥ ७॥ 
वसुसप्ाङ्कभूमाने ( १९.७८ ) विक्रमादित्यदायने । 
ज्येष्ठमासे सिताष्टम्यां विच्तिः पूतिमागता ॥ < ॥ 
अशुद्धमिह यत्पोक्तं दयावन्तो मया वचः । 
शखः तदपि कुन्तु सवः सकं न वेत्ति यत् ॥ ९॥ 
काटिन्यचिस्तरो हित्वा पांडित्यं न प्रदशितम् । 
यत्डृते बालकास्ते स्युः घसन्ना मयि स्वंदा ॥ १० ॥ 
यतु जगति गोलमषिपक्चो 
जयतु वचः कणमक्षदेहिकस्य ॥ 
जयतु जगति विश्वनाथ वाणी 
जयतु चिराय च मूखुचन्दरिकामे॥ ११॥ 

इति श्री पर छज्जुरामशास्िविद्यासागरप्रणीतायां मुक्तावखी- 
विद्रतौ भूलचन्द्रिकायां गुणनिरूपणम् ॥ 

समप्राय मन्थः। 














